
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 B2 у 

відповідності з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки 

Термін вивчення: 4 роки (денне відділення)

Кількість кредитів: 46

Мета навчальної дисципліни: забезпечення студентів знаннями з основної іноземної 

мови, різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової так і усної у рамках літературної 

норми на основі комунікативного, ситуативного та текстуального підходу, підготовка філологів 

високої кваліфікації, учителів та викладачів, здатних здійснювати навчально-педагогічну 

діяльність у середніх загальноосвітніх, спеціальних, вищих навчальних закладах, а також 

перекладачів, які здатні виконувати переклад з німецької та німецькою мовою у рамках 

загальноосвітньої та галузевої тематики. 

Результати навчання: 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

 знати: відповідну термінологію, лексичні та фразеологічні одиниці, а також граматичні 

правила, необхідні для здійснення комунікації з широкого спектру питань побутового 

характеру; 

вміти:                  мовленнєві компетенції: 

читання: читати статті та повідомлення з сучасних проблем, автори яких займають особливу 

позицію або мають особливу точку зору; розуміти сучасну літературну прозу. 

аудіювання: розуміти об’ємні висловлювання, стежити навіть за складною аргументацією на 

досить знайомі теми; розуміти більшість ТВ новин та програм про поточні події; розуміти 

більшість фільмів на літературній мові. 

усне мовлення: представляти чіткі, детальні висловлювання про широке коло питань, що 

стосуються своїх сфер інтересів; висловлювати точку зору на запропоновану тему, наводячи 

аргументи „за” і „проти”.  

письмо: писати зрозумілі, детальні тексти на ряд знайомих тем у межах своєї сфери інтересів, 

узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості джерел; писати чіткі, 

детальні описи на різні теми, що стосуються тем, що вивчаються; написати огляд фільму, книги 

або п’єси. 



лінгвістичні компетенції: 

лексична компетенція: вільно володіти лексикою на найбільш загальні теми та теми, пов’язані 

зі своєю сферою діяльності; варіювати формулювання задля уникання частих повторів. 

граматична компетенція: здійснювати належний граматичний контроль мовлення, постійно 

підтримувати високий рівень граматичної правильності. 

фонологічна компетенція: володіти чіткою, природною вимовою та інтонацією. 

орфографічна й орфоепічна компетенції: писати зі свідомою фонетичною правильністю; 

продукувати чітке, змістовне, об’ємне писемне мовлення з належним послідовним плануванням 

та розбивкою на абзаци та без орфографічних помилок. 

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота 

Методи викладання: практичні завдання 

Методи оцінювання: оцінюється за рейтинговою системою. Результати навчальної 

діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою і закінчуються іспитом. 

Мова викладання: українська, німецька 



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 B2 у 

відповідності з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки 

Термін вивчення: 3-й та 4-й семестри (денне відділення) 

Кількість кредитів: 9,5 / 8 

Мета навчальної дисципліни: забезпечення студентів знаннями з основної іноземної 

мови, різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової так і усної у рамках літературної 

норми на основі комунікативного, ситуативного та текстуального підходу, підготовка філологів 

високої кваліфікації, учителів та викладачів, здатних здійснювати навчально-педагогічну 

діяльність у середніх загальноосвітніх, спеціальних, вищих навчальних закладах, а також 

перекладачів, які здатні виконувати переклад з німецької та німецькою мовою у рамках 

загальноосвітньої та галузевої тематики. 

Результати навчання: 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

 знати: відповідну термінологію, лексичні та фразеологічні одиниці, а також граматичні 

правила, необхідні для здійснення комунікації з широкого спектру питань побутового 

характеру; 

вміти:                  мовленнєві компетенції: 

читання: читати статті та повідомлення з сучасних проблем, автори яких займають особливу 

позицію або мають особливу точку зору; розуміти сучасну літературну прозу. 

аудіювання: розуміти об’ємні висловлювання, стежити навіть за складною аргументацією на 

досить знайомі теми; розуміти більшість ТВ новин та програм про поточні події; розуміти 

більшість фільмів на літературній мові. 

усне мовлення: представляти чіткі, детальні висловлювання про широке коло питань, що 

стосуються своїх сфер інтересів; висловлювати точку зору на запропоновану тему, наводячи 

аргументи „за” і „проти”.  

письмо: писати зрозумілі, детальні тексти на ряд знайомих тем у межах своєї сфери інтересів, 

узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості джерел; писати чіткі, 

детальні описи на різні теми, що стосуються тем, що вивчаються; написати огляд фільму, книги 

або п’єси. 

 

 



лінгвістичні компетенції: 

лексична компетенція: вільно володіти лексикою на найбільш загальні теми та теми, пов’язані 

зі своєю сферою діяльності; варіювати формулювання задля уникання частих повторів. 

граматична компетенція: здійснювати належний граматичний контроль мовлення, постійно 

підтримувати високий рівень граматичної правильності. 

фонологічна компетенція: володіти чіткою, природною вимовою та інтонацією. 

орфографічна й орфоепічна компетенції: писати зі свідомою фонетичною правильністю; 

продукувати чітке, змістовне, об’ємне писемне мовлення з належним послідовним плануванням 

та розбивкою на абзаци та без орфографічних помилок. 

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота 

Методи викладання: практичні завдання 

Методи оцінювання: оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати 

навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою і закінчуються іспитом. 

Мова викладання: українська, німецька 

 


