




 

 

 

Силабус 

 

з вибіркової навчальної дисципліни професійної 

підготовки бакалавра 

Практичний курс другої іноземної мови 

(німецька) 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалавр) 

Рік навчання ІІІ, семестр V, VI 

Кількість кредитів: 12 

Мова викладання: німецька 

Звітність: залік, іспит 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

к. пед. н., доц. Шишко Анжеліна Василівна 

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

Контактна інформація Ел. адреса: shishkoa95@gmail.com 

Телефони: +38(050)6280485 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher  

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher  

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Практичні заняття (застосування частково 

пошукових та дослідницьких методів), самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем.  

Метою є формування у здобувачів обсягу знань, вмінь та навичок, що 

забезпечить необхідну для фахівця комунікативну компетентність у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формах.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практичний курс 

другої іноземної мови (німецька)» – дати студентам основні знання 

фонетичного й граматичного складу сучасної німецької мови, забезпечити 

володіння його словниковим складом і навчити студентів розмовляти, читати й 

писати німецькою мовою, усно й письмово перекладати з іноземної мови і на 

іноземну мову в межах дійсної програми. 
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Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні 

завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, 

що формують лінгвістику; 

 Загальні, а саме: 

ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності 

ЗК3. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК5. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел 

ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій 

ЗК9. Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК11.Уміння працювати автономно та в команді 

ЗК12. Здатність планувати та управляти власним часом 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК3. Знання сучасних загальних теорій перекладу, що визначають стратегії 

перекладу та розглядаються із двох головних позицій: жанри перекладної 

літератури і жанрово-інформаційна домінанта оригінальних текстів, що 

визначає методи перекладу; уміння розрізняти типи текстів і види їх перекладу 

ФК4. Володіння іноземною мовою (німецькою) на рівні B2 за шкалою Ради 

Європи 

ФК5. Практичні навички перекладацької діяльності в різних галузях народного 

господарства, науки, культури 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

- Правила читання, характеристику артикуляції голосних, лабіалізацію 

голосних в німецькій мові, основні правила фразового та словесного наголосу, 

основні інтонаційні структури. 

- Часові форми дієслова, дієслова з відокремлюваним префіксом, зворотні 

дієслова, керування дієслів, наказовий спосіб, інфінітив з часткою „zu“ та без 

неї, вживання артиклю, класифікація займенників, відмінювання займенників, 

вживання прикметників, числівників, прийменників, прислівників, 

сполучників. 

- Лексику за темами передбаченими цією програмою. 

вміти: 

- Аудіювати розповідь, повідомлення, бесіду, як безпосередньо, так  і звукову, 

яка містить 50% лексичних одиниць, про значення яких можна дізнатися з 

контексту. 



- Коротко переказувати зміст друкованого тексту, обсягом 3500-4000 друкованих 

знаків після 20-ти хвилинної підготовки, виражати своє відношення до 

прочитаного і вести бесіду по цьому тексту. 

- Робити самостійно підготовлене повідомлення тривалістю не менш 7-8 хвилин, 

вимагаючи міжтематичного комбінування мовного матеріалу. 

- Вести діалогічну бесіду на задану ситуацію. 

- Виступати з висловлюваннями без попередньої підготовки. 

- Писати диктанти обсягом 1000 друкованих знаків. 

- Писати перекази двічі прослуханого з голосу або з плівки тексту обсягом до 

1200 друкованих знаків. 

 

Структура курсу 

К-сть 

год 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

ПЗ СР 

Змістовий модуль 1. Складнопідрядне речення з підрядним мети. Інфінітивні 

звороти (um + zu + Infinitiv, ohne + zu + Infinitiv, statt + zu + Infinitiv). Дієслово lassen. 

6 12 Тема 1. Erholung. 

Typen der Nebensätze. 
Der Finalsatz mit 

«damit». 

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2-

В1.1) за повсякденною 

тематикою у повсякденних 

ситуаціях «Erholung»; 

вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі) 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

монологічного та 

діалогічного мовлення; 

систематизація знань 

6 12 Тема 2. Reisen und 

Tourismus. 

Infinitivkonstruktionen 

um…zu, ohne…zu, 

(an)statt…zu 

Вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

використовувати 

теоретичні знання на 

практиці, володіти 

здатністю до творчого 

перетворення знань; 

застосовувати творчі 

здібності, які 

характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей; 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування; 

розширювати лексичний 

запас та активізувати 

його в усному та 

писемному мовленні; 

систематизація знань 

6 12 Тема 3. Rundum 

gesund. 

Das Verb «lassen» 

Здійснювати реферування  

тексту; 

використовувати 

теоретичні знання на 

практиці, володіти 

здатністю до творчого 

перетворення знань; 

застосовувати творчі 

здібності, які 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

поповнювати й 

активізувати лексичний 

матеріал до теми; 

розвивати навички 

читання та мовлення на 



характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей; 

його основі; 

систематизація знань 

6 12 Тема 4. Ein 

Krankenbesuch. In der 

Sprechstunde. 

Grammatische Analyse 

der Sätze. 

оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2-

В1.1) за повсякденною 

тематикою у повсякденних 

ситуаціях «Beim Arzt». 

Вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

використовувати 

теоретичні знання на 

практиці, володіти 

здатністю до творчого 

перетворення знань; 

застосовувати творчі 

здібності, які 

характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 

систематизація знань. 

 

Змістовий модуль 2. Складнопідрядне речення з підрядним часу. 

6 12 Тема 1. Was haben Sie 

vor? 

Typen der Nebensätze.  

Der Temporalsatz  

Уміння підтримати бесіду 

про мистецтво; розрізняти 

жанри мистецтва; робити 

пропозиції щодо вільного 

спільного культурного 

дозвілля, приймати або 

відхиляти запрошення. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 

вивчати іноземну мову з 

використанням 

спеціальних програмних 

засобів; 

систематизація знань. 

 

6 12 Тема 2. Im Theater. 

Theaterbesuch.  

Umformen des 

Satzgefüges in einen 

einfachen Satz. 

Уміння розповідати про 

театр і порівнювати різні 

вистави; в рамках дискусії 

про театр висловлювати 

свою думку, якими є цікаві 

вистави, підтримувати 

бесіду, приймаючи або 

відхиляючи пропозиції; 

писати повідомлення про 

виставу 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 

вивчати іноземну мову з 

використанням 

спеціальних програмних 

засобів; 

застосовувати ІКТ для 

пошуку, обробки, аналізу 



інформації; 

систематизація знань. 

Змістовий модуль 3. Плюсквамперфект дієслова. Perfekt, Plusquamperfekt 

модальних дієслів. Конструкція haben (sein) + zu + Infinitiv. 

6 12 Тема 1. «Alma Mater» 

Das Plusquamperfekt. 

Anwendung vom 

Plusquamperfekt. 

оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2-

В1.1) за повсякденною 

тематикою у повсякденних 

ситуаціях «Alma Mater». 

Вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

використовувати 

теоретичні знання на 

практиці, володіти 

здатністю до творчого 

перетворення знань; 

застосовувати творчі 

здібності, які 

характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

монологічного мовлення; 

вивчати іноземну мову з 

використанням 

спеціальних програмних 

засобів; 

систематизація знань. 

6 12 Тема 2. Arbeitswelt, 

Freizeit und Vergnügen 

Perfekt, 

Plusquamperfekt der 

Modalverben 

оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2-

В1.1) за повсякденною 

тематикою у повсякденних 

ситуаціях. Вільне 

спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

використовувати 

теоретичні знання на 

практиці, володіти 

здатністю до творчого 

перетворення знань; 

застосовувати творчі 

здібності, які 

характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 

вивчати іноземну мову з 

використанням 

спеціальних програмних 

засобів; 

застосовувати ІКТ для 

пошуку, обробки, аналізу 

інформації; 

систематизація знань. 

6 12 Тема 3. Stellenmarkt. 

Meinungen: Arbeitszeit. 

Freizeit 

Konstruktion (sein) + 

zu + Infinitiv. 

оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2-

В1.1) за повсякденною 

тематикою у повсякденних 

ситуаціях «Meinungen: 

Arbeitszeit. Freizeit». Вільне 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 



спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

використовувати 

теоретичні знання на 

практиці, володіти 

здатністю до творчого 

перетворення знань; 

застосовувати творчі 

здібності, які 

характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей. 

вивчати іноземну мову з 

використанням 

спеціальних програмних 

засобів; 

застосовувати ІКТ для 

пошуку, обробки, аналізу 

інформації; 

систематизація знань. 

6 12 Тема 4. 

Vorstellungsgespräch 

Komposita. 

Modalkonstruktionen. 

оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2-

В1.1) за повсякденною 

тематикою у повсякденних 

ситуаціях 

«Vorstellungsgespräch». 

Вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

уміння повідомляти 

біографічні дані; розуміти 

інформацію в 

заяві/мотиваційному листі з 

нагоди прийому на роботу; 

відповідати на запитання 

співбесіди. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 

вивчати іноземну мову з 

використанням 

спеціальних програмних 

засобів; 

формування уміння 

презентувати себе і 

створювати тексти (усно 

й письмово) іноземною 

мовою, які сприятимуть 

майбутній кар’єрі; 

систематизація знань. 

Змістовий модуль 4. Пасивний стан. Складнопідрядні речення з підрядними 

означальними. Висловлення припущення за допомогою модальних дієслів. 

6 12 Тема 1. Urlaubsreise. 

Richtig einpacken. 

Das Passiv. 

Anwendung vom 

Passiv. 

Вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

використовувати 

теоретичні знання на 

практиці, володіти 

здатністю до творчого 

перетворення знань; 

застосовувати творчі 

здібності, які 

характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей; 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування; 

розширювати лексичний 

запас та активізувати 

його в усному та 

писемному мовленні; 

систематизація знань 

6 12 Тема 2. Wenn jemand 

eine Reise tut.  

Der Attributsatz 

(Relativsatz) 

Читати й розуміти, а також 

сприймати на слух тексти й 

переказувати їх іншим; 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 



переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу. 

контексті; 

співпрацювати з іншими 

на результат, 

спілкуючись іноземною 

мовою; 

систематизація знань 

6 12 Тема 2. Eine Reise von 

Hamburg nach 

München. 

Abgeleitete Verben, 

ihre Substantivierung. 

Attributsatz. 

Уміння розповідати про 

всесвітньо відомі принади 

міст, готувати колаж і 

презентацію про одне з міст 

у німецькомовному 

просторі; давати поради 

щодо відвідування 

європейських міст. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

монологічного та 

діалогічного мовлення; 

застосовувати ІКТ для 

пошуку, обробки, аналізу 

та підготовки презентації 

за темою; 

систематизація знань. 

Змістовий модуль 5. Утворення та використання умовного способу (кон’юнктив). 

6 12 Тема 1. Länder und 

Städte. Reiseführer. 

Der Konjunktiv. 

Anwendung vom 

Konjunktiv I und II. 

Уміння розповідати про 

популярні визначні місця 

німецькомовних країн; 

розуміти короткі тести про 

найпопулярніші туристичні 

цілі в німецькомовному 

просторі 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

6 12 Тема 2. Denk ich an 

Deutschland. 

Das irreale Konjunktiv 

Уміння розповідати про 

популярні визначні місця 

німецькомовних країн; 

розуміти короткі тести про 

найпопулярніші туристичні 

цілі в німецькомовному 

просторі 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

Змістовий модуль 6. Утворення та використання Partizip I, Partizip II. 

Складнопідрядне речення з підрядним способу дії зі сполучником indem. 

Абсолютний Akkusativ. 



6 12 Тема 1. Orte gestern 

und heute. 

Das Partizip I, II 

Уміння розповідати про 

міста та їх принади; 

розуміти на слух розповіді 

молоді про їхні рідні міста; 

обговорювати маршрут 

подорожей Німеччиною; 

писати повідомлення про 

бажання відвідати якесь 

місто Німеччини. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

6 12 Тема 2. 
Stadtentwicklung und 

Stadtgeschichte. 

Der absolute Akkusativ 

Уміння розповідати про 

міста та їх принади; 

розуміти на слух розповіді 

молоді про їхні рідні міста; 

обговорювати маршрут 

подорожей Німеччиною; 

писати повідомлення про 

бажання відвідати якесь 

місто Німеччини. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

6 12 Тема 3. Ich komme zur 

rechten Zeit. 

Verben mit trennbaren 

und untrennbaren 

Vorsilben. 

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2-

В1.1) за повсякденною 

тематикою у повсякденних 

ситуаціях; вільне 

спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі) 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

6 12 Тема 4. Verkehrsmittel 

Gebrauch der 

präsentischen Formen 

des Konjunktivs  

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2-

В1.1) за повсякденною 

тематикою у повсякденних 

ситуаціях; вільне 

спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі) 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 



щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

6 12 Тема 5. Notlandung 

Gebrauch der 

präteritalen Formen des 

Konjunktivs 

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2-

В1.1) за повсякденною 

тематикою у повсякденних 

ситуаціях; вільне 

спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі) 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

Засоби діагностики успішності навчання з дисципліни «Практичний курс 

другої іноземної мови і перекладу (німецької)» спрямовані на перевірку рівня 

підготовки здобувачів вищої освіти та забезпечення управління їхньою 

навчальною мотивацією. Засоби діагностики можуть варіюватися залежно від 

видів контролю, а саме: 

Поточний контроль проводитися у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю на практичних заняттях, у формі тестових і 

практичних завдань. Також кожного семестру студенту надається перелік 

контрольних питань до дисципліни для самостійного вивчення і поточного 

самоконтролю, результати яких перевіряються у формі усних тематичних 

повідомлень з використанням презентацій у Power-Point. Результати поточного 

контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення 

модульної оцінки, при проведенні заліку і враховуються при визначенні 

підсумкової екзаменаційної оцінки з даної дисципліни. 

Модульний контроль є складовою кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу і проводиться у вигляді виконання письмових 

модульних контрольних робіт. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни, як обов’язкова форма 

контролю навчальних досягнень студента, проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового екзамену або диференційованого 

заліку і включає як перелік контрольних питань так і практичні завдання. 

 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до Щотижня, згідно Самостійність, творчість, 



практичних занять розкладу: 

http://193.189.127.179:50

10/time-

table/group?type=0  

http://193.189.127.179:50

10/time-

table/group?type=0 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка 

теоретичних питань 

та додаткових 

практичних завдань 

(у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, згідно 

розкладу: 

http://193.189.127.179:50

10/time-

table/group?type=0  

http://193.189.127.179:50

10/time-

table/group?type=0 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модульний контроль 

(виконання 

письмових 

модульних 

контрольних робіт) 

Наприкінці 

модуля  

Самостійність, 

правильність виконання 

завдань 

5 Семестровий 

підсумковий 

контроль (перелік 

контрольних питань і 

практичні завдання) 

Наприкінці 

семестру 

Самостійність, 

правильність виконання 

завдань 

 

При оцінюванні роботи студента враховується наступне: 

 

- оцінка рівня роботи студента на практичних заняттях; 

- оцінка систематичності відвідування практичних занять з дисципліни; 

- оцінка рівня виконання студентом завдань для самостійної роботи; 

- оцінка рівня виконання студентом тестових завдань. 

У відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.pdf, підсумковий 

семестровий контроль здійснюється як сумарне оцінювання за результатами 

всіх ПМК, проведених протягом семестру. 

Поточне та підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 

системою університету (100-балова), за національною чотирибальною 

системою і за Європейською системою залікових кредитів – ECTS. 

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.pdf


Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього студент має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/course/view.php?id=950, http://krnu.org/course/view.php?id=1605  

2. Поведінка в аудиторії 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом 

усього періоду навчання. Викладач, у свою чергу, є тактовним у власному 

ставленні до студентів.  

3. Академічна доброчесність 

До відома студентів обов’язково доводиться наступна інформація: 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 

«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. 
Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

http://krnu.org/course/view.php?id=950
http://krnu.org/course/view.php?id=1605
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У межах дії цієї 

угоди університету надається можливість перевірки кандидатських та 

докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у спеціалізованих учених 

радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а також наукових праць 

студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів приймається показник 

рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-

технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних 

запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де 

зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

 

Методичне забезпечення 

1. http://krnu.org/course/view.php?id=48 (електронний курс на платформі 

Moodle) 

2. http://krnu.org/course/view.php?id=855 (електронний курс на платформі 

Moodle) 

3. Програма навчальної дисципліни. 

4. Робоча програма навчальної дисципліни. 

5. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» для студентів, які 

навчаються за ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практичний курс другої іноземної мови» для студентів, які навчаються 

за ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

7. Роздатковий матеріал за тематикою семестру. 

8. Аудіо-, відео- та автентичні матеріли за тематикою семестру. 

9. Двомовні словники. 

10. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

1. Актуальні проблеми перекладознавства: монографія. Дніпропетровськ : 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. 160 с. 

2. Ангелика Г. Бек. Немецкий за 30 дней : навч. посіб. Киев : Методика, 

2004. 320 с. 
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