




 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний курс 

німецької мови і перекладу» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша англійська. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фонетика, лексика та граматика 

німецької мови в обсязі, що дає можливість здійснювати професійне спілкування та 

переклад. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу полягають в тому, що оволодіння студентами 

мовленнєвою діяльністю з практичного курсу німецької мови та перекладу тісно 

пов’язане зі знаннями, набутими студентами в результаті вивчення таких навчальних 

дисциплін: «Вступ до перекладознавства», «Вступ до мовознавства», «Теорія 

перекладу». 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практичний курс німецької мови і 

перекладу» є формування у студентів обсягу знань, вмінь та навичок, що забезпечить 

необхідну для фахівця комунікативну компетентність у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній та писемній формах.  

Завдання дисципліни полягає у забезпеченні професійної підготовки фахівців 

з перекладу, тому студенти мають оволодіти навичками оглядового інформативного та 

поглибленого читання на матеріалах оригіналів науково-технічної літератури за 

фахом, брати участь в бесідах, в ситуаціях офіційного спілкування на загальні та 

професійні теми, читати та перекладати з словником на рідну мову оригінальні 

науково-популярні тексти за фахом; читати без словника літературу за фахом з метою 

пошуку необхідної інформації; вміти анотувати та реферувати рідною мовою 

іншомовні першоджерела за фахом. 

Методи навчання обумовлені сучасними вимогами щодо якості фахової 

освіти та конкурентоспроможності фахівця, що допомагають формувати особистісні та 

міжособистісні професійні здібності студента в процесі навчання, а саме: читання та 



переклад текстів, виконання лексичних та граматичних вправ, усних доповідей; 

самонавчання; поєднання навчання та професійної діяльності (дуальна освіта); 

змішане навчання з залученням навчальних матеріалів онлайн, використовуючи 

університетську платформу Moodle та Інтернет ресурси, а також – активні методи 

навчання (інформаційні та інтерактивні технології: рольові, імітаційні та ділові ігри 

(«мозковий штурм»), ділові дискусії, метод «занурення» та метод ділових проектів, 

робота з гіпертекстом, презентації, аудіо- й відеоматеріали). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані 

такі компетентності: 

 Інтегральна 

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики, 

перекладу з англійської/німецької мови українською і навпаки) в процесі 

професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

 Загальні:  

ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК9. Здатність спілкуватися англійською та німецькою мовами. 

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 Спеціальні (фахові):   

ФК2. Здатність використовувати в професійній мовознавчій/перекладацькій 

діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, 

рівні. 

ФК3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії 

англійської та німецької мов. 

ФК4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди англійської та 

німецької мов, описувати соціолінгвальну ситуацію. 



ФК6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та 

німецьку мови 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. 

ФК7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту з 

англійської/німецької мови українською і навпаки. 

ФК9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 

державною мовою. 

ФК10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, 

перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і 

жанрів. 

ФК12. Здатність до організації ділової комунікації. 

ФК13. Здатність до організації та посередництва у міжкультурній комунікації. 

ФК14. Здатність до здійснення перекладацької діяльності з метою забезпечення 

міжкультурної комунікації у галузях промисловості та народного господарства 

Наддніпрянщини. 

Прогнозовані програмні результати навчання: 

ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською й німецькою мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати її з різних джерел, зокрема 

з фахової літератури та електронних баз, критично її аналізувати й 

інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН3. Організовувати процес власного навчання й самоосвіти. 

ПРН10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній 

діяльності. 

ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових 

текстів державною та англійською й німецькою мовами у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 



нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати 

мовні явища та процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН14. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та 

спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН15. Знати й розуміти основні питання, теорії та концепції спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній мовознавчій і перекладацькій діяльності. ПРН16. 

Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й 

використовувати їх для розв’язання складних завдань і проблем у спеціалізованих 

сферах професійної мовознавчої і перекладацької діяльності та/або навчання. 

ПРН17. Мати навички управління комплексними діями або проектами при 

розв’язанні складних завдань у професійній мовознавчій/перекладацькій 

діяльності та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних 

умовах. 

ПРН19. Мати навички в організації та посередництва у міжкультурній 

комунікації. 

ПРН20. Мати навички здійснення перекладацької діяльності з метою забезпечення 

міжкультурної комунікації у галузях промисловості та народного господарства 

Наддніпрянщини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати:  

 правила вимови та читання, на базі лексико-граматичного мінімуму, вміти ним 

користуватися; 

  вміти:  

 правильно вимовляти звуки в основних позиційних умовах і правильно 

застосовувати основні інтонаційні моделі при читанні вголос, у 

підготовленому повідомленні та у вільному мовленні; 

 коротко переказувати зміст тексту в межах програми і ставити запитання до 

тексту; 



 вести діалогічну бесіду із заданої теми в межах пройденого лексико-

граматичного матеріалу; 

 робити самостійно підготовлене повідомлення на одну з вивчених тем; 

 писати диктанти, в яких містяться окрім вивченої лексики, нові слова, що 

відповідають вивченим правилам орфографії; 

 перекладати усно й письмово з рідної мови на іноземну речення, побудовані 

на пройденому лексичному та граматичному матеріалі, включаючи 

рекомендований для домашнього читанням матеріал. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 330 годин / 11 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. Осінній семестр 

Тема 1. Вводно-фонетичний курс 

Тема 2. Wir lernen Fremdsprachen (Präsens; іменник та артикль; порядок слів у 

реченні) 

Модуль 2. Весняний семестр 

Тема 3. Im Übungsraum (іменник в однині та множині; відмінювання артикля; 

відмінювання іменників; заперечення у німецькій мові) 

Тема 4. Familie Müller (Präsens сильних дієслів зі змінюваною голосною; 

імператив; присвійні займенники; прийменник з Akkusativ) 

Тема 5. Ein Brief (іменник у Dativ; особові займенники у Dativ та Akkusativ; 

прийменники з Dativ) 

Тема 6. Die Wohnung (прийменники із Dativ та Akkusativ; дієслова з 

відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами) 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. 

Издание 6-е, переработанное и дополненное. – М.: Лист Нью, 2002 – 880 с.  

2. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та 

учнів. / Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кучинський 

Б.В., Білоус О.І., Артамоновська С.П. – 2-е видання, виправлене та доповнене. – 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2002– 334 с. 



3. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка. Deutsch ohne Probleme: В 2 т. – 1 Т. – 

Киев: Логос; М.: Рольф, 2000. – 480 с. 

4. Ангелика Г. Бек. Немецкий за 30 дней. Киев: Методика, 2004. 

Допоміжна 

5. Е.В. Нарустранг Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие.    – 

СПб.: Издательство Союз , 2003. – 368 с. – (Изучаем иностранные языки). 

6. Зеленко Т.Д. Практичний курс німецької мови. Навчальний посібник для 

студентів Вінниця: нова книга, 2002. 

7. Кучеренко І. В. Структурно-семантичні, когнітивні та комунікативні особливості 

функціонування відфраземних дериватів у публіцистичному дискурсі німецької 

мови. Одеський лінгвістичний вісник № 9, том 1, 2017. - С. 126-130. - Режим 

доступу: http://oljournal.nuoua.od.ua/v9_1/28.pdf  

8. Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Helmut Müller. Themen 1. 

Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache Kursbuch Max Hueber Verlag, 1995. 

9. Heinz Griesbach.Test and Übungsbuch zur deutschen  Grammatik. Verlag für Deutsch, 

1998. 

10. Soft skills: універсальні навички європейського рівня [Електронний ресурс] / 

Іламі Ясна. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://studway.com.ua/soft-skills/.  

11. Europe needs better jobs for better-matched skills. – Cedefop survey. (2015). 

Retrieved from https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-

media/press-releases/europe-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefop. 

Інформаційні ресурси 

№ 

з/п 

Інтернет-джерела Зміст Веб-сторінки 

1 Сайти освітніх 

організацій, які 

займаються 

безпосередньо 

навчанням німецької 

мови 

 

навчальні тексти на 

різноманітні теми, 

інструкції до вправ, 

методичні 

рекомендації, Інтернет-

вікторини  

www.dw-world.de   

www.deutsch-als-fremdsprache.de    

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm   

http://www.gerberonline.de/  

http://www.goethe.de/landeskunde  

2 Cайти німецьких онлайн-вправи, www.hueber.de  

https://studway.com.ua/soft-skills/
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/europe-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefop
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/europe-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefop
http://www.dw-world.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm
http://www.gerberonline.de/
http://www.goethe.de/landeskunde
http://www.hueber.de/


видавництв 

 

країнознавчі тексти, 

методичні 

рекомендації, реклама 

www.langenscheidt.de 

www.klett.de  

www.cornelsen.de 

3 Сайти загальновідомих 

засобів масової 

інформації  

публіцистичні статті 

газет та журналів, 

повідомлення, реклама, 

інтерв'ю, репортажі, 

коментарі 

www.dw-world.de 

www.spiegel.de  

www.focus.de 

www.sueddeutsche.de 

http://www.faz.net/s/homepage.html  

http://www.zeitung.de/  

http://www.zeit.de/index  

http://www.zdf.de/  

4 Словники, довідники, 

енциклопедії в мережі 

онлайн 

словникові статті http://www.pons.de/ 

http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm 

http://www.wikipedia.de/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: осінній семестр – 

залік, весняний семестр – іспит.  

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестування, 

усний і письмовий переклад  

http://www.langenscheidt.de/
http://www.klett.de/
http://www.cornelsen.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.faz.net/s/homepage.html
http://www.zeitung.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.zdf.de/
http://www.pons.de/
http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.wikipedia.de/
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