




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньокваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 
навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

7 

Галузь знань 03 

Гуманітарні науки 

Нормативна 

Модулів – 4 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 035 

Філологія 

Спеціалізація 035.04 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 

8 

2-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 435 

3-й 

-й 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної 

роботи студента – 

12 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

70 год. 

74 год. 
 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

140 год. 

151 год. 
 год. 

 

Вид контролю: 

Залік, залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1:2 для заочної 

форми навчання – 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =7 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета і задачі вивчення навчальної дисципліни у ІІІ семестрі є 

комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь 

німецькомовного спілкування у соціально-побутовій, соціально-культурній та 

сфері суспільної діяльності.  

Протягом семестру студенти повинні пройти повний курс Grundstufe-3.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

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. 

 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

Семестр ІІІ  

Модуль І  

Змістовний модуль 1. Презенс дієслів із sich. Перфект. Субстантивація 

інфінитива.  

Змістовний модуль 2. Модальні дієслова. Складносурядне речення. 

Кількісні числівники.   

Змістовий модуль 3. Іменник у Genitiv. Прикметник. Відмінювання 

прикметників. Питальні займенники Welcher?, Was für ein? Вживання 

неозначеного артикля (узагальнення).  

Модуль ІІ  

Змістовий модуль 1. Прийменник у Genitiv. Неозначено-особовий 

займенник man. Відмінювання власних назв. Минулий час (Präteritum) 

дієслів sein і haben. Порядкові числівники.  

Змістовий модуль 2. Präteritum. Займенникові прислівники. 

Складнопідрядні речення з підрядними додатковими. Складнопідрядні 

речення з підрядними причини. Вживання означеного артикля 

(узагальнення).    

 

Семестр IV  

Модуль І  

Змістовий модуль 1. Неозначені та заперечні займенники. Парні 

сполучники. Випадки відсутності артикля перед іменником (узагальнення). 

Позначення часу в годинах.  

Змістовий модуль 2. Безособові речення. Futurum І. Ступені порівняння 

прикметників та прислівників.  

Модуль ІI  

Змістовий модуль 1. Неозначена форма дієслова (Der Infinitiv). 

Складнопідрядне речення з підрядним-підметом. Вказівний займенник 

derselbe.   

Змістовий модуль 2. Складнопідрядне речення з підрядним умови. Infinitiv 

II. Складнопідрядне речення з підрядним-присудком.   

 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів 

і тем 

 Кількість годин 

 денна форма Заочна форма 

усь 

ого 

у тому числі усього у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Семестр ІІІ  

Семестр ІV 

210 

225 

  70 

74 

  140 

151 

     

  Семестр ІІІ 

Модуль І 

  Змістовий модуль 1 

Презенс дієслів із sich. 

Перфект. Субстантивація 

інфінитива. 

  14  28      

  Змістовий модуль 2 

Модальні дієслова. 

Складносурядне речення. 

Кількісні числівники.   

  14  28      

Змістовий модуль 3 

Іменник у Genitiv. 

Прикметник. 

Відмінювання 

прикметників. Питальні 

займенники Welcher?, 

Was für ein? Вживання 

неозначеного артикля 

(узагальнення). 

  14  28      

  Модуль ІІ 

  Змістовий модуль 1 

Прийменник у 

Genitiv. 

Неозначено-

особовий 

займенник man. 

Відмінювання 

власних назв. 

Минулий час 

(Präteritum) дієслів 

sein і haben. 

Порядкові 

числівники. 

   14  28      

Змістовий модуль 2 

Präteritum. 

Займенникові 

прислівники. 

Складнопідрядні 

речення з 

підрядними 

   14  28      



додатковими. 

Складнопідрядні 

речення з 

підрядними 

причини. Вживання 

означеного артикля 

(узагальнення). 

Усього годин за 

семестром 

  70    140      

 Семестр ІV 

 Модуль І 

 Змістовий модуль 1 

Неозначені та заперечні 

займенники. Парні 

сполучники. Випадки 

відсутності артикля перед 

іменником 

(узагальнення). 

Позначення часу в 

годинах. 

  18    40      

 Змістовий модуль 2 

Безособові речення. 

Futurum І. Ступені 

порівняння прикметників 

та прислівників. 

  18    40      

 Модуль ІІ 

 Змістовий модуль 1 

Неозначена форма 

дієслова (Der Infinitiv). 

Складнопідрядне речення 

з підрядним-підметом. 

Вказівний займенник 

derselbe. 

  18   40      

 Змістовий модуль 2 

Складнопідрядне речення 

з підрядним умови. 

Infinitiv II. 

Складнопідрядне речення 

з підрядним-присудком. 

  20  31      

Усього годин за 

семестром 

  74  151      

 



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Презенс дієслів із sich. Перфект. Субстантивація 

інфінитива. 

Текст: Peters freier Tag. 

4 

 

4 

 

2 Модальні дієслова. Складносурядне речення. Кількісні 

числівники. 

Текст: Die Post. 

4 

 

4 

 

3 Іменник у Genitiv.  

Прикметник. Відмінювання прикметників.  

Питальні займенники Welcher?, Was für ein?  

Вживання неозначеного артикля (узагальнення). 

Текст: Im Warenhaus. 

4 

4 

4 

2 

4 

 

4 Прийменник у Genitiv.  

Неозначено-особовий займенник man.  

Відмінювання власних назв.  

Минулий час (Präteritum) дієслів sein і haben. 

Порядкові числівники. 

Текст: Weihnachten. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

5  Präteritum.  

Займенникові прислівники. 

Складнопідрядні речення з підрядними додатковими. 

Складнопідрядні речення з підрядними причини. 

Вживання означеного артикля (узагальнення). 

Текст: In der Buchhandlung. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

6  Неозначені та заперечні займенники.  

Парні сполучники. 

Випадки відсутності артикля перед іменником 

(узагальнення).  

Позначення часу в годинах.  

Текст: Die Mahlzeiten. 

4 

4 

2 

 

4 

2 

 

7  Безособові речення. 

Futurum І.  

Ступені порівняння прикметників та прислівників. 

Текст: Die Jahreszeiten  

4 

4 

4 

4 

 

8 Неозначена форма дієслова (Der Infinitiv). 

Складнопідрядне речення з підрядним-підметом. 

Вказівний займенник derselbe. 

Текст: Eine Reise nach Deutschland 

4 

4 

4 

4 

 

9 Складнопідрядне речення з підрядним умови. 

Infinitiv II. 

Складнопідрядне речення з підрядним-присудком. 

4 

2 

4 

 



Текст: Mein Urlaub 4 

 Усього годин 144  

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1  Іменник у Genitiv.  

Прикметник. Відмінювання прикметників.  

Питальні займенники Welcher?, Was für ein?  

Вживання неозначеного артикля (узагальнення). 

Утворення прикметників за допомогою суфіксів -ern, -

en, -ig. 

Текст: Im Warenhaus. 

40  

2  Прийменник у Genitiv.  

Неозначено-особовий займенник man.  

Відмінювання власних назв.  

Минулий час (Präteritum) дієслів sein і haben. 

Порядкові числівники. 

Утворення складних слів. 

Текст: Weihnachten. 

50  

3  Präteritum.  

Займенникові прислівники. 

Складнопідрядні речення з підрядними додатковими. 

Складнопідрядні речення з підрядними причини. 

Вживання означеного артикля (узагальнення). 

Текст: In der Buchhandlung. 

50  

4  Неозначені та заперечні займенники.  

Парні сполучники. 

Випадки відсутності артикля перед іменником 

(узагальнення).  

Позначення часу в годинах.  

Текст: Die Mahlzeiten. 

40  

5  Безособові речення. 

Futurum І.  

Ступені порівняння прикметників та прислівників. 

Назви місяців та дати. 

Утворення дієслів за допомогою префіксів er-, mit-. 

Текст: Die Jahreszeiten  

40  

6  Неозначена форма дієслова (Der Infinitiv). 

Складнопідрядне речення з підрядним-підметом. 

Вказівний займенник derselbe. 

40  



Утворення прикметників та іменників за допомогою 

суфікса -er. 

Текст: Eine Reise nach Deutschland 

7  Складнопідрядне речення з підрядним умови. 

Infinitiv II. 

Складнопідрядне речення з підрядним-присудком. 

Утворення прикметників за допомогою суфіксів -lich, -

lang. 

Текст: Mein Urlaub 

31  

 Усього 291  

 

7. Методи навчання 

 

Практичний курс другої іноземної мови (німецької) викладається з 

використанням технічного обладнання та аудіо, відео матеріалів. 

У відповідності до Загальноєвропейських рекомендацій з мовного 

навчання формуються знання та навички з чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності на базі автентичних матеріалів. 

 

8. Методи контролю 

 

1. Аудіювання текстів. 

2. Контроль діалогічного та монологічного мовлення. 

3. Тестування. 

4. Письмове та усне опитування. 

5. Виконання граматичних вправ. 

6. Переклад текстів. 

7. Самостійні роботи, контрольні роботи. 

8. Метод самоконтролю. 

 

  



9. Розподіл балів, що отримують студенти 

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 (3х10) 

4. Індивідуальне читання і 

переклад – 20 (2х10) 

2. Практичні 

заняття 

30 1. Відвідування – 10 

2. Активність – 10 

3. Конспект – 10 

3. Залік   

Усього 100  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

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 

 

  



10. Методичне забезпечення 

 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. 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)» 

4. 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)» 

5. Роздатковий матеріал за тематикою семестру. 

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

7. Двомовні словники. 

 

  



11. 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 

 

 

 


