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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 

німецької мови» – 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: ІК1. 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:  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 

  ЗК6. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при 

виконанні завдань 

  ЗК7. Навички використання інформаційних та 

комунікативних технологій 

  ЗК11.Уміння працювати автономно та в команді 

спеціальні 

(фахові): 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 

ФК5. Практичні навички перекладацької діяльності в різних 

галузях народного господарства, науки, культури 

ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад 

різностильових текстів високого рівня складності; вміння 

здійснювати перекладацький аналіз тексту, ідентифікувати 

контекстуальні значення мовних одиниць, застосовувати 

лексико-граматичні трансформації; знання правил перекладу 

кліше, реалій, фразеологічних одиниць, суспільно-політичної 

термінології тощо. 

 

За цей період студенти мають досягти: 

У галузі говоріння: Вільне як діалогічне, так і монологічне спілкування у 

різноманітних ситуаціях, що відображають наступну тематику: Mensch und 



seine Persönlichkeit, Freizeitgestaltung, Reisen, Essen, Studium und zukünftiger 

Beruf, PC und Internet  . 

У галузі аудіювання: Вільне загальне або детальне (залежно від 

комунікативних завдань) розуміння діалогічних та монологічних текстів, 

начитаних носіями мови у нормальному середньому або дещо прискореному 

темпі, які містять до 10% незнайомих слів. Тривалість прослуховування може 

досягати до 15 хв. Тематика та комунікативні ситуації аудіо текстів в 

основному  співпадають з тематикою та ситуаціями для говоріння, але можуть і 

виходити за їх межи. В аудіо текстах використовується як той же мовний 

матеріал, що і для говоріння, так і значна частина нової лексики, призначеної 

тільки для рецептивного засвоєння. 

У галузі читання: Читання без словнику із загальним або детальним (залежно 

від комунікативних завдань) розумінням оригінальних текстів середнього рівня 

складності – публіцистичних, науково-популярних та художніх. Продовжується 

розвиток навичок та вмінь переглядового, ознайомлювального, вивчаючого та 

пошукового читання текстів про себе у темпі, відповідному до кожного з 

режимів читання. Тексти для аудиторного читання можуть містити до 30% 

незнайомих слів (не ключових), значення яких зрозуміле з контексту або за 

словотворчими елементами. В зв’язку з цим особливого значення набуває 

вироблення у студентів вмінь користуватися потенціальним словником, які 

виробляються як безпосередньо у роботі з текстами, так і у спеціальних 

допоміжних вправах. Обсяг одного тексту для читання – 2000-3000 друк. 

знаків. За семестр студенти повинні прочитати в аудиторії та у домашньому 

(позааудиторному) читанні до 300000 друк. знаків тексту – 200 сторінок. Обсяг 

домашнього (позааудиторного) читання – 10-15с. на тиждень. Як для 

аудиторного, так і для поза аудиторного читання адаптовані тексти не 

використовуються, а залучається тільки оригінальна публіцистична, науково-

популярна та художня література. Але для позааудиторного читання 

відбирається література меншого ступеня складності (за змістом та мовним 

матеріалом) ніж для читання аудиторного. 

У галузі письма: Протягом семестру продовжується закріплення та 

удосконалення навичок графічно, орфографічно та пунктуаційно правильного 

писемного мовлення для чого, проміж іншим, використовується й регулярне 

написання різних видів диктантів. Впроваджується написання німецькою 

мовою рефератів прочитаних текстів, а також (домашнє завдання) складання 

таких рефератів рідною мовою, відпрацьовується необхідні для цього навички 

та вміння. Регулярно розвиваються навички та вміння написання невеликих (до 

200 слів) творів німецькою мовою публіцистичної або художньої тематики –1-2 

твори на місяць занять. Відпрацьовуються навички та вміння написання 

неофіційних або напівофіційних листів неділового характеру. 



Для формування всіх цих навичок та вмінь студент повинен за семестр 

оволодіти таким пасивним лексичним мінімумом, щоб його загальний запас 

пасивної лексики складав 2000-2200 лексичних одиниць для читання і до 1800 

лексичних одиниць для аудіювання. Активний мінімум для говоріння має 

включати до 1300-1500 лексичних одиниць, а активний мінімум для письма – 

до 1200 одиниць. Словниковий запас накопичується на основі всіх матеріалів 

(друкованих, аудіо) як базового підручника, так і додаткових.  

До граматичного матеріалу семестру входять: Zeitformen Aktiv, 

Indefinitpronomen, unpersönliches Pronomen, Komparation der Adjektive und 

Adverbien, Deklination der Adjektive, Infinitiv und Infinitivgruppen, 

Infinitivkonstruktionen, Modalkonstruktionen, Satzreihe.  

Робота над закріпленням та удосконаленням у студентів навичок вимови, 

інтонаційного оформлення висловлювань та їх синтагматичного членування 

продовжується як у минулому семестрі, тобто у процесі комунікативної 

діяльності та виконання усіх видів усних вправ. В цьому семестрі ця робота 

повинна бути завершеною з тим, щоб у наступних семестрах тільки ліквідувати 

окремі індивідуальні недоліки вимови окремих студентів. 

Зростає обсяг роботи по накопиченню студентами відомостей про 

культуру, життя та побут у німецькомовних країнах, опануванню стандартів 

комунікативної поведінки, характерних для носіїв німецької мови. Ця робота 

проводиться по кожній з комунікативних тем (як для усного, так і для 

писемного мовлення) у семестрі і організується як порівняння явищ та 

стандартів іншомовної культури з відповідними явищами та стандартами у 

рідній культурі. 

Вимоги до рівня навчання   

Діалогічне мовлення – розвиток у діалозі основних комунікативних 

намірів; розуміння відповідних реплік партнера; спонтанна бесіда за 

запропонованою тематикою. 

Монологічне мовлення – виступ з підготовленим повідомленням, яке 

містить дві-три розгорнуті тези. 

Аудіювання – сприйняття на слух діалогічних і монологічних 

висловлювань за основною тематикою. Час звучання – 5-6 хвилин. Темп 

пред'явлення – 120-150 сл/хв. 

Читання – удосконалення всіх видів читання на матеріалі текстів за 

загально економічною тематикою: 

а) з повним розумінням змісту з використанням словника, об'єм тексту 

1200 др.зн., час – 45 хвилин, швидкість читання – 150-200 др. зн. за 1 хв.; 

б) з частковим розумінням змісту, об'єм тексту 1500 др. зн., швидкість 

читання – 200-250 др. зн. за 1 хв. Тексти для ознайомлюючого читання повинні 

містить не більше 3-4% незнайомих слів. 

Переклад – точне розуміння та переклад тексту, який містить не більше 



10-12 невідомих слів на сторінку. 

Письмо – написання та оформлення ділової кореспонденції та 

документації (контракт купівлі-продажу таке інше). 

Реферування та анотування загальноекономічних текстів з 

використанням відповідних мовних кліше. 

 

Структура курсу 

К-сть 

год 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

ПЗ СР 

Семестр ІІІ 

Змістовий модуль 1. Презенс дієслів із sich. Перфект. Субстантивація інфінитива. 

5 12 Тема 1. Mensch und seine 

Persönlichkeit. 

Reflexivverben 

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2) за 

повсякденною тематикою 

у повсякденних ситуаціях 

«Vorstellungsgespräch»; 

вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі) 

вивчення відповідних 

граматичних структур, 

мовленнєвих зразків, 

володіння програмною 

лексикою для вільного і 

правильного 

спілкування німецькою 

мовою (з дотриманням 

усіх фонетичних, 

лексико-синтаксичних, 

граматичних норм) у 

різних ситуаціях; 

формування навичок 

монологічного та 

діалогічного мовлення; 

систематизація знань 

5 12 Тема 2. Die Wohnung 

Zeitformen Aktiv: das 

Perfekt. Anwendung vom 

Perfekt. 

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 

5 12 Тема 3. Mein Alltag. 

Substantivierung des 

Infinitivs 

Bикористовувати 

теоретичні знання на 

практиці, володіти 

здатністю до творчого 

перетворення знань; 

застосовувати творчі 

здібності, які 

характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

поповнювати й 

активізувати лексичний 

матеріал до теми; 

розвивати навички 

читання та мовлення на 

його основі; 



систематизація знань 

Змістовий модуль 2. Модальні дієслова. Складносурядне речення. Кількісні числівники.   

5 12 Тема 1. Meine 

Heimatstadt. 

Modalverben.  

Modalkonstruktionen. 

Уміння підтримати бесіду 

про рідне місто; робити 

пропозиції щодо вільного 

спільного культурного 

дозвілля, приймати або 

відхиляти запрошення. 

вивчення відповідних 

граматичних структур, 

мовленнєвих зразків, 

володіння програмною 

лексикою для вільного і 

правильного 

спілкування німецькою 

мовою (з дотриманням 

усіх фонетичних, 

лексико-синтаксичних, 

граматичних норм) у 

різних ситуаціях; 

формування навичок 

монологічного та 

діалогічного мовлення; 

систематизація знань 

5 12 Тема 2. Auf der Post 

Die Satzreihe. 

Уміння вільно і правильно 

спілкуватися іноземною 

мовою (з дотриманням 

усіх фонетичних, лексико-

синтаксичних, 

граматичних норм) у 

різних ситуаціях; 

-висловлюватись швидко і 

спонтанно без помітних 

утруднень, пов’язаних з 

пошуком відповідних 

засобів;  

 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 

вивчати німецьку мову з 

використанням 

спеціальних 

програмних засобів; 

застосовувати ІКТ для 

пошуку, обробки, 

аналізу інформації; 

систематизація знань. 

5 11 Тема 3. Telefongespräch. 

Grundzahlen. 

Уміння підтримати бесіду 

по телефону, 

висловлювати свою думку, 

розуміти повідомлення, 

ініціювати усну, писемну, 

зокрема онлайн-взаємодію 

німецькою мовою для 

розв’язання дискусії на 

інтернет-форумі або в 

соціальній мережі. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 

вивчати німецьку мову з 

використанням 

спеціальних 

програмних засобів; 

застосовувати ІКТ для 

пошуку, обробки, 

аналізу інформації; 

систематизація знань. 

Змістовий модуль 3. Іменник у Genitiv. Прикметник. Відмінювання прикметників. Питальні 

займенники Welcher?, Was für ein? Вживання неозначеного артикля. 

5 11 Тема 1. Im Warenhaus. 

Substantive in Genitiv. 

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

формування розуміння 

мови як системи; 



 німецькомовного 

спілкування (рівень A2) за 

повсякденною тематикою 

у повсякденних ситуаціях 

«Im Warenhaus». 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 уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

монологічного 

мовлення; вивчати 

німецьку мову з 

використанням 

спеціальних 

програмних засобів; 

систематизація знань. 

7 11 Тема 2. 
Gemeinschaftsunternehmen. 

Das Adjektiv. Deklination 

der Adjektive. 

 

Oволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2) 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 німецьку мову з 

використанням 

спеціальних 

програмних засобів; 

застосовувати ІКТ для 

пошуку, обробки, 

аналізу інформації; 

систематизація знань. 

5 11 Тема 3. Freizeitgestaltung. 

Interrogativpronomen 

welcher?, was für ein? 

Oволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2) за 

повсякденною тематикою 

у повсякденних ситуаціях 

«Freizeitgestaltung». 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 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 

вивчати німецьку мову з 

використанням 

спеціальних 

програмних засобів; 

застосовувати ІКТ для 

пошуку, обробки, 

аналізу інформації; 

систематизація знань. 



характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей. 

5 11 Тема 4. Wenn jemand eine 

Reise tut. 

Anwendung der 

unbestimmten Artikel. 

Читати й розуміти, а також 

сприймати на слух тексти 

й переказувати їх іншим; 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

діалогічного мовлення; 

вивчати німецьку 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. Прийменник у Genitiv. Неозначено-особовий займенник man. 

Відмінювання власних назв. Минулий час (Präteritum) дієслів sein і haben. Порядкові 

числівники. 

5 11 Тема 1. Weihnachten. 
Präpositionen im Genitiv. 

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 

5 11 Тема 2. Zu Besuch. 

Das Pronomen «man» 

Читати й розуміти, а також 

сприймати на слух тексти 

й переказувати їх іншим; 

висловлювати іноземною 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

співпрацювати з 

іншими на результат, 

спілкуючись німецькою 

мовою; 

систематизація знань 

5 11 Тема 3. Die Feste und 

Feiertage in Deutschland 

und in der Ukraine. 

Präteritum «sein», «haben». 

Уміння розповідати про 

cвята Німеччини і України, 

готувати колаж і 

презентацію про одне із 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 



Ordnungszahlen. свят у німецькомовному 

просторі. 

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. Präteritum. Займенникові прислівники. Складнопідрядні речення з 

підрядними додатковими. Складнопідрядні речення з підрядними причини. Вживання 

означеного артикля (узагальнення).). 

5 11 Тема 1. In der 

Buchhandlung. 

Präteritum.  

Anwendung vom 

Präteritum. 

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 

висловлювати 

німецькою мовою 

власні почуття, 

переживання й 

судження щодо 

культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

5 11 Тема 2. In der Bibliothek. 

Pronominaladverbien. 

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 

висловлювати 

німецькою мовою 

власні почуття, 

переживання й 

судження щодо 

культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

5 11 Тема 3. Das Angebot. 

Das Satzgefüge. 

Anwendung der bestimmten 

Artikel 

Вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

використовувати 

теоретичні знання на 

практиці, володіти 

здатністю до творчого 

перетворення знань; 

застосовувати творчі 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

монологічного та 

діалогічного мовлення; 



здібності, які 

характеризують готовність 

до створення принципово 

нових ідей; 

застосовувати ІКТ для 

пошуку, обробки, 

аналізу та підготовки 

презентації за темою; 

систематизація знань. 

Семестр ІV 

Змістовий модуль 1. Неозначені та заперечні займенники. Парні сполучники. Випадки 

відсутності артикля перед іменником (узагальнення). Позначення часу в годинах. 

5 11 Тема 1. Die Mahlzeiten 

Indefinitpronomen. 

Oволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2) за 

повсякденною тематикою 

у повсякденних ситуаціях 

«Die Mahlzeiten». Вільне 

спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

використовувати  

вивчення відповідних 

граматичних структур, 

мовленнєвих зразків, 

володіння програмною 

лексикою для вільного і 

правильного 

спілкування німецькою 

мовою (з дотриманням 

усі фонетичних, 

лексико-синтаксичних, 

граматичних норм) у 

різних ситуаціях; 

5 11 Тема 2. Im Restaurant 

Doppelkonjunktionen.  

Uhrzeit. 

Oволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2) за 

повсякденною тематикою 

у повсякденних ситуаціях 

«Im Restaurant». Вільне 

спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі); 

використовувати  

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 2. Безособові речення. Futurum І. Ступені порівняння прикметників та 

прислівників. 

5 11 Тема 1. Die Jahreszeiten 

Futurum І. 

Gebrauch vom Futurum І. 

 

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2) 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 

німецькою мовою 

власні почуття, 

переживання й 

судження щодо 

культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

5 11 Тема 2. Das Wetter ist 

heute. 

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

формування розуміння 

мови як системи; 



Der unpersönliche Satz. 

 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2) за 

повсякденною тематикою 

у повсякденних ситуаціях; 

вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі) 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування навичок 

висловлювати 

німецькою мовою 

власні почуття, 

переживання й 

судження щодо 

культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу; 

систематизація знань 

5 11 Тема 3. Studium und 

zukünftiger Beruf. 

Steigerungsstufen der 

Adjektiven und Adverbien.  

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2) за 

повсякденною тематикою 

у повсякденних ситуаціях; 

вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі) 

вивчення відповідних 

граматичних структур, 

мовленнєвих зразків, 

володіння програмною 

лексикою для вільного і 

правильного 

спілкування німецькою 

мовою (з дотриманням 

усі фонетичних, 

лексико-синтаксичних, 

граматичних норм) у 

різних ситуаціях; 

Змістовий модуль 3. Неозначена форма дієслова (Der Infinitiv). Складнопідрядне речення з 

підрядним-підметом. Вказівний займенник derselbe. 

5 11 Тема 1. Eine Reise nach 

Deutschland. 

Der Infinitiv.  

Читати й розуміти, а також 

сприймати на слух тексти 

й переказувати їх іншим; 

висловлювати німецькою 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

співпрацювати з 

іншими на результат, 

спілкуючись німецькою 

мовою; 

систематизація знань 

5 11 Тема 2. Auskunft auf der 

Straße.  

Objektsatz 

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

спілкування (рівень A2) за 

повсякденною тематикою 

у повсякденних ситуаціях; 

вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі) 

вивчення відповідних 

граматичних структур, 

мовленнєвих зразків, 

володіння програмною 

лексикою для вільного і 

правильного 

спілкування німецькою 

мовою (з дотриманням 

усі фонетичних, 

лексико-синтаксичних, 

граматичних норм) у 

різних ситуаціях; 

5 11 Тема 3. In der U- Bahn. 

Demonstrativpronomen. 

 

Оволодіння навичками та 

вміннями усного 

німецькомовного 

вивчення відповідних 

граматичних структур, 

мовленнєвих зразків, 



спілкування (рівень A2) за 

повсякденною тематикою 

у повсякденних ситуаціях; 

вільне спілкування (як у 

діалогічній, так і у 

монологічній формі) 

володіння програмною 

лексикою для вільного і 

правильного 

спілкування німецькою 

мовою (з дотриманням 

усі фонетичних, 

лексико-синтаксичних, 

граматичних норм) у 

різних ситуаціях; 

Змістовий модуль 4. Складнопідрядне речення з підрядним умови. Infinitiv II. 

Складнопідрядне речення з підрядним-присудком. 

5 11 Тема 1. Mein Urlaub. 

Konditionalsatz. 

Читати й розуміти, а також 

сприймати на слух тексти 

й переказувати їх іншим; 

висловлювати німецькою 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу. 

вивчення відповідних 

граматичних структур, 

мовленнєвих зразків, 

володіння програмною 

лексикою для вільного і 

правильного 

спілкування німецькою 

мовою (з дотриманням 

усі фонетичних, 

лексико-синтаксичних, 

граматичних норм) у 

різних ситуаціях; 

7 11 Тема 2. Erholung. 

Infinitiv II. 

Читати й розуміти, а також 

сприймати на слух тексти 

й переказувати їх іншим; 

висловлювати німецькою 

мовою власні почуття, 

переживання й судження 

щодо культурних та 

історичних цінностей 

іншого народу. 

вивчення відповідних 

граматичних структур, 

мовленнєвих зразків, 

володіння програмною 

лексикою для вільного і 

правильного 

спілкування німецькою 

мовою (з дотриманням 

усі фонетичних, 

лексико-синтаксичних, 

граматичних норм) у 

різних ситуаціях; 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

Засоби діагностики успішності навчання з дисципліни «Практичний курс 

німецької мови і перекладу» 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 

практичних занять 

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 

Самостійність, творчість, 

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 

 

  

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
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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
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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. 

 

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 

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


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 

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=1703 (електронний курс на платформі 

Moodle) 

2. Програма навчальної дисципліни. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни. 

4. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Практичний курс німецької мови і перекладу» для студентів, які 

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

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практичний курс німецької мови і перекладу» для студентів, які 

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

6. Роздатковий матеріал за тематикою семестру. 

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

8. Двомовні словники. 

9. 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. 

 

  

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


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. 

3. Бориско Н. Ф. Самовчитель німецької мови. Deutsch ohne Probleme: у 2 т. 

Київ : ТОВ «ВП Логос-М», 2008. 512 с. 

4. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів 

та учнів. Вид. 2-ге, переробл. і допов. / Євгененко Д. А. та ін. Вінниця : НОВА 

КНИГА, 2002. 334 с. 

5. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для 

начинающих. Издание 6-е, переработанное и дополненное. Москва, Лист Нью, 

2002. 880 с.  

6. Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів : підручник / 

Сидоров О. В. та ін. Вінниця : Нова Книга, 2014. 344 с. 

7. Мізін К. І., Шишко А. В. Die Schwierigkeiten bei der Verwendung von 

Partikeln im Deutschunterricht. Germanistik in der Ukraine. 2013. Jahrheft 8. S. 233-

241. 

8. Нарустранг Е. В. Практическая грамматика немецкого языка : учебное 

пособие. СПб. : Издательство Союз, 2003. 368 с.  

9. Шишко А. В. Основи педагогічної компетентності майбутніх викладачів 

іноземної мови : навч. посіб. Кіровоград : ТОВ «Імекс –ЛТД», 2008. 66 с. 

10. Шишко А. В., Луканська Г.А. Граматичні трансформації в художньому 

перекладі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. 

Філологія. 2019. Вип. 43, т.4. С. 125-128 

 

 

 

 

 


