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Силабус 

із навчальної дисципліни  

професійної підготовки бакалавра 

«Практичний курс німецької мови і перекладу» 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Освітньо-професійна програма: «Германські мови 

та літератури (переклад включно)» 

Рік навчання: 1, семестр 1 та 2 

Кількість кредитів: 11 (330 годин) 

Мова викладання: українська та німецька 

Звітність: залік та іспит 

Посилання на сторінку електронного курсу в 

Moodle: http://krnu.org/course/view.php?id=1591    

(семестр 1) 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача, 

посада 

старший викладач Кучеренко Ірина Василівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/sklad-kafedri  

Контактна інформація Ел. адреса: iryna.kucherenko4@gmail.com  

Телефон: +38 (096) 946 94 84 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360  

Режим перебування на 

кафедрі 

За розкладом занять і консультацій 

Місце і час 

проведення 

консультацій 

Ср. 12:05 – 14:55 (ауд. 7409) 

 

Актуальність і призначення дисципліни полягає у сприянні розвитку 

багатомовної компетентності (мультилінгвізму) студентів, що набуває 

особвливого значення в умовах розширення культурного контексту через 

досвід мови. Курс передбачає формування у студентів загальних та професійно 

орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, 

соціокультурної і прагматичної) для забезпечення ефективного ефективної 

взаємодії між представниками різних лінгвокультурних спільнот. 

Мета викладання навчальної дисципліни є комплексною та передбачає 

практичне формування у студентів необхідних навичок та вмінь для 

забезпечення ефективного спілкування німецькою мовою в академічному та 

професійному середовищі, а також опанування студентами системних знань 

теорії та практики мови перекладу та мови оригіналу.  

Завданням вивчення навчальної дисципліни є розвиток у студентів 

перекладацької компетенції для здійснення адекватного перекладу текстів 

різних рівнів складності, а також набуття студентами навичок застосування 

http://krnu.org/course/view.php?id=1591
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/sklad-kafedri
mailto:iryna.kucherenko4@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
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лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з 

німецької мови на українську і навпаки. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна ІІК1. 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. 
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ФК14. Здатність до здійснення перекладацької діяльності з 

метою забезпечення міжкультурної комунікації у галузях 

промисловості та народного господарства Наддніпрянщини. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

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 
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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. 

 

Навчально-тематичний план 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Всього 
у тому числі 

л п лаб с.р. 

Модуль 1. Осінній семестр 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Вводно-фонетичний курс 30  10  20 

Тема 2. Wir lernen Fremdsprachen 30  10  20 

Разом за змістовим модулем 1 90  30  60 

Модуль 2. Весняний семестр 

Змістовий модуль 2 

Тема 3. Im Übungsraum 60  20  40 

Тема 4. Familie Müller 60  20  40 

Тема 5. Ein Brief 60  20  40 

Тема 6. Die Wohnung 60  20  40 

Разом за змістовим модулем 2 240  80  160 

Всього годин 330  110  220 

 



7 

 

  

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни 

2. Робоча програма навчальної дисципліни 

3. Силабус 

4. Методичні вказівки щодо практичних занять 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи 

Вказані матеріали розміщено на сторінці електронного курсу в Moodle. 

 

Політика курсу 

Пропущені 

заняття 

(лікарняні, 

мобільність 

тощо) 

Студенти повинні інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття та його причину. Пропуск 

студентом заняття не звільняє його від обов’язку виконати 

види завдань, які передбачені програмою. Для цього 

студент має опрацювати навчальні питання та завдання в 

часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем 

строки (терміни), а також пройти тестування за 

пропущеними темами на сторінці курсу за посиланням. 

Поведінка в 

аудиторії 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися 

етичних норм. Очікується, що студенти братимуть активну 

участь в практичних заняттях, та будуть толерантними у 

спілкуванні з викладачем та іншими студентами. 

Академічна 

доброчесність 

Під час навчання не допустимо порушення академічної 

доброчесності. Списування під час виконання контрольних 

тестів та інших видів письмових завдань заборонені. 

Документи для обов’язково самостійного ознайомлення 

студентами (для доступу слід клікнути на активне 

посилання): 

 Кодекс академічної етики 

 Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних 

робіт на академічний плагіат із використанням 

програмно-технічних засобів 

 

Основна література 

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. 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=1591
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


8 

 

  

Додаткова література 

1. Е.В. Нарустранг Практическая грамматика немецкого языка: Учебное 

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

языки). 

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

студентів Вінниця: нова книга, 2002. 

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

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

4. Heinz Griesbach.Test and Übungsbuch zur deutschen Grammatik. Verlag für 

Deutsch, 1998. 

5. Soft skills: універсальні навички європейського рівня [Електронний 

ресурс] / Іламі Ясна. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 

https://studway.com.ua/soft-skills/.  

6. 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 

видавництв 

 

онлайн-

вправи, 

країнознавчі 

тексти, 

методичні 

рекомендації, 

реклама 

www.hueber.de  

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, 

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  

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/
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
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коментарі 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/ 

 

Політика оцінювання 

 

1. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії 

оцінювання 

1 Завдання до 

практичних 

занять 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/teacher?id=360   

Самостійність, 

правильність 

та вчасність 

виконання 

2 Самостійне 

опрацювання 

теоретичних 

питань 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/teacher?id=360  

Правильність, 

логічність, 

відповідність 

темі 

3 Тестування з 

тем 

Наприкінці тем, на сторінці електронного 

курсу в Moodle 

Правильність, 

вчасність 

виконання 

4 Залік Наприкінці 1-го модуля  

 

Правильність, 

відповідність 

поставленому 

завданню 

5 Іспит Наприкінці 2-го модуля Правильність, 

відповідність 

поставленому 

завданню 

 

2. При оцінюванні роботи студента враховується таке: 

 

 відвідування практичних занять; 

 активна і продуктивна участь у практичних заняттях; 

 опрацювання базової та допоміжної літератури; 

 вчасне виконання завдань для самостійної роботи; 

 виконання тестових завдань. 

http://www.zdf.de/
http://www.pons.de/
http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.wikipedia.de/
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
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3. Розподіл балів, що отримують студенти (приклад для заліку): 

 

Приклад для заліку 

Вид контролю Максимальний бал за 

дисципліну 

Частина від балів на 

змістовний модуль 

1. Поточний 

контроль 

70 1. І контрольне 

тестування – 10 

2. ІІ контрольне 

тестування – 10 

3. Вправи – 30 

4. Індивідуальне читання 

і переклад – 20 

2. Практичні заняття 30 1. Відвідування – 10 

2. Активність – 10 

3. Конспект – 10 

3. Залік   

Усього 100  

 

Приклад для іспиту 

Вид контролю Максимальний бал за 

дисципліну 

Частина від балів на 

змістовний модуль 

1. Поточний 

контроль 

65 1. І контрольне 

тестування – 10 

2. ІІ контрольне 

тестування – 15 

3. Вправи – 30  

4. Індивідуальне читання 

і переклад – 20 

2. Практичні заняття 15 1. Відвідування – 5 

2. Активність – 5 

3. Конспект – 5 

3. Іспит 20  

Усього 100  
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


	СИЛАБУС
	Приклад для заліку


