
Анотація навчальної дисципліни 

Назва: Німецька мова (основна іноземна мова) 

Навчальна дисципліна включає в себе набуття та розвиток навичок та вмінь з  читання, 

письма, аудіювання та мовлення на мовному матеріалі різної тематики на рівні С1 у 

відповідності з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки 

Термін вивчення: 9-й-10-й семестр (денне відділення), 11-й-12-й семестр (заочне 

відділення) 

Кількість кредитів: 11(с). 12(м), 22 (заочне відділення) 

Мета навчальної дисципліни полягає у підготовці висококваліфікованого спеціаліста – 

філолога, викладача німецької мови у ВНЗ, технікумах, середній школі, перекладача-

референта. Зміст навчального процесу реалізується у практичному володінні мовою з 

додержанням орфоепічних, граматичних, лексичних норм у всіх аспектах – розмовній і 

писемній мові, техніці читання, аудіюванні, усному (послідовному) перекладі, реферуванні 

писемних і усних текстів. Органічний зв’язок основного практичного курсу з теоретичними 

дисциплінами сприяє розвиткові філологічної освіти студентів, логічного мислення і 

розуміння тих проблем, які виникають на сучасному етапі розвитку мовознавства. Це 

допомагає також майбутньому педагогу оволодіти діагностикою помилок у учнів, пояснення 

причин виникнення цих помилок і визначити шлях їх усунення. Нормативні курси 

граматики, розмовної практики, позалекційного та аналітичного читання виділено в окремі 

аспекти, але вони знаходяться в органічному зв’язку з лексикою і базуються на ній. Аспекти 

фонетики і граматики носять характер повторення з акцентуванням уваги на відповідних 

труднощах.  

Результати навчання: По закінченню курсу студенти повинні мати такий рівень володіння 

навичками мовленнєвої діяльності та лінгвістичної компетенції: 

Студенти мають знати: 

♦ усі базові граматичні теми, необхідні  для розуміння та критичної інтерпретації усіх форм 
писемного мовлення і усного мовлення та підтримання високого рівня граматичної 
правильності; 

♦ лексичний мінімум, що охоплює максимальний тематичний спектр, уможливлює вільне 
володіння широким лексичним репертуаром, що дозволяє долати важкі місця шляхом 
перефразування;  

♦ ідіоматичні вирази та колоквіалізми; конототивних рівнів значення. 

♦ критерії чіткої, природної вимови та інтонації, варіювання інтонації і правильного 
вживання фразового наголосу для вираження найтонших відтінків значення. 

♦ лексико-стилістичні основи інтерпретації художнього тексту, його композиційні 
особливості. 

Вміти:  



♦ розуміти широкий спектр довгих і складних текстів, розпізнаючи тонкі стилістичні 
прийоми та значення, передані як імпліцитно, так і експліцитно. 

♦ без труднощів розуміти розгорнуте мовлення, навіть коли воно не зовсім зв’язне  і коли 
смислові зв’язки в ньому не виражені експліцитно;  

♦ розуміти будь-який вид усного мовлення, живого чи в запису, що звучить з природною 
швидкістю. 

♦ давати чіткі, детальні описи складних предметів, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі 
пункти та завершуючи відповідним висновком;  

♦ продукувати чітке, плавне, зв’язне усне монологічне мовлення з ефективною логічною 
структурою;  

♦ складати тези доповіді, коментувати екстралінгвільні ситуації. 

♦ писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні 
вихідні положення, викладаючи і доводячи свою точку зору  

♦ писати складні тексти у відповідному й ефективному стилі з логічною структурою. 

♦ писати зі свідомою фонетичною правильністю без орфографічних помилок. 

♦ аналізувати граматичні, лексичні та стилістичні особливості тексту. 
 

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота 

Методи викладання: практичні завдання 

Методи оцінювання: оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати 

навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. Курс закінчується іспитом. 

Мова викладання: українська, німецька 

 


