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Ос rзi,гняt I I poгpaN,la

Перекitа:t

]0 1 9-]0]0 навча-rьнлtй piK



Рсlбоча проIра\Iа
ск. la.lcHi,-l _l. Iя с trJcH liB
ьIагiстра cIlettia,lbHt,lcTi

HaBLIa]bHOT ].ilcltrltt.-lillt1 .,Kt)\l} HiKaTltBHi страгегii основноТ \ltrB1l"

вi_]псlвi-tтttl J,tl tlcBiTHьо-rrроrРссiГtноi пlэсlграrtrt пiдготовкtl ст\пеня
0з 5.041 сDi"rо,rогiя. Герltансьttl \lови та Jlтерат\,ри (перек_lаJ

вклю.tно). гtе - ангJlLlська. - освlrня il рогl]а\lа: Перек,пад

Рсlзробник: Iittри,чкltt CBiT,raHa Bact,t.rtBtta. с t Ii-]lA-]LlLI Kat|erpll гер\IанськоТ фi.,lо;огiТ Ttl

lIерекjlад\ " KaH_f t].,[ar фiлtl,rоt i,tHlt\ l]alK (Кtлри:tкlк (-.В )

l)обо.tll llрогl]а\Iа ,Jal 
I верд7iена IIа ., lltH н i кirфе,rрrl ге |] \I ан с ь коТ ф iлсl-погiТ га п еlэе K"lra,t1

llpoToKcl;l Лс l вiд ((]7)) 9р

Завiдl,вач кафеrрrI

к]7> серпня 201 9 р

( I\,1айст,ренко iVI. I.)



Опrtс навtIа.lьноi _]llctItl п. tiнIl

N4oBa навчан}{я н1\{ецьIiа.

Приrтiтка.
С'пiввiднtlшегtttя Ki",tblttlcTi I оJиtt а} дriторlIl]х занять до са1,1остiйноi та

iндивiд},а_пьгtоТ роботи cTalloijtll ь: дJя денноТ cPopп,Irr навча}{}]я 210 год.: -{0 гtl-r,

аl,дитсlрнi зttняття" 170 гол. citttocTil."tt,tl-t робота (20 1; ^ 80%).

Найrtенr, B;tt t tlя
показникlв

I'a-:t1 зь знitIIь. напl]я\l
пiдгсlтсl BKtt. ocBiTHbo-

квалiiРiкаItiйнrrй piBeHb

Характеристика навчLцьно i
лисцигi,riнrt

DeHHa форма нсIвчання

Кiлькiс"rь Kpe.lrlTiB - 7

га-lr зь знань
0З ['1 rraHiTirpH i Har Ktr Вибiрк1.1ва

I lltttllяrt пi. tI () I (]вliи
()]_5 Фi"rо:tlгiя.

I ндлr вiдr,а- rbHe,]at];1tlt1 l Iя

IIIIтllння lil IlCl-)c|iil ]

адаптовtlнOг() Tt]Op),

с1 'tacHot н irtcцbKtll'
,пiтератl ри

0j_j,0-+ 1 l'cprtaHcbKi rtoBl.t га

"r lTepalT} р tl ( Ile рек,lад
в к, r Kl.1Ho ). перша - t]цI. Lr ii! дд4

OI l l lеtэек,rад

Се,пlесmр

Загальна Ki,rbKicTb годин -

210

1-й 2-й

Лекцii'

Тижневих годин д-ця

деtlлlоi форшrи навIIаннr]
а!,диторних 1/ 1

сапtостiйноТ робсl r lr

стl,дегttа - -{,5

С' r r.,гriнь ьtаrгiс гра

Прокmuчн i, ce,vtiH арс bKi

20 год. 20 го.ц

Лабораmорнi

С a,,tt о с п,t i й н ct р о б о пt rt

70 год. 100 го, t.

IH.7J: ()

ВлIд кtlнтрtl_tю.

екза\,Iен ]|Ll l к



()llllc HaBt{a.IbH(li .tIlcllItп.riHll

N4clBa навчанl{rl lllNleцbKtl.

Прип,ri,r,ка,
спiввiдноrлення lti,пькtlстi годин аудиторних занять до

iнливiлуальнот робо,ги ст1новить: дjlя заочноi срорлrи навчання 210

аl,дttторнi,]аняття. 1 
t)0 год.,, cartocTir"tHa робота ( 109ъ,-, 90%),

cal,tocTit:itloT
год.: 20 год.

-га

Найr,tегtу вангlя
пoliil,JH 1.1l(lB

Га-лl,зь знаI]ь. нalпря}I

tl iдгtiтtlBtt1,1. ос вiтн bc,l-

ква;iфiкаuiйни йr prBeHb

Характеристи ка HaBLIa,rlbH о l

дисциплiни

заочна фор"uа навчання

KiлbKicr ь кредиr iB 7

га,lr зь знань
0З Г1 lraH i t аllн i наr,ки Вибiркова

Hirt t ряrt п i-tг сlтсlвки

0j5 сDi.-rо"rогiя.

lнди вiд},а,lьне,]ав:lаlн ня
LIитання та llel]eK|1 ]

аlаП lL)BaH()l () l R( )ll\

с},,tаlсноi н ilIc t lькrэl'

,,tiTepaTl,prl

0З_5.0-1l Гс il\I aIl с bKl ()BIj та
_-ti гс,рат) lэtt (гtереr<:tад

tsli,l}очнt) )" п Li - аll,tI,":ilиська

ОП i lерек,lад

Семесmр

Зага.ltьна кiлькiсlь год}lн -

210

l-й 2-й

Лекцit

Ступiнь;r,tаliстра

П р акm uчн i, с eMiHap с bKi

8 гtlд 12 год

Лабораmорнi

Самосmiйна робо|ца
82 год 108 год.

IНД ]: ()

Вид контрt,l.,tю

eK:]aN,leH зilll к



Мета та ,]авдання HllBtla.lbHoI]ltcttlIп.titlIt га ре]\.lьтатII ltавчання
Метою к},рс) €:

. авI()Ntаlи,][llliя rtов_rенн(,вих нави(lок i BrriHb lil j|lCB,,t ння.tiнгвiсrичнllх iсоuiок1 _lьт)рни\
знань;

. розвиток здатностi до caп,toct,itiHtlгtl пош\ti\ та засв[)( ння н[rвого \IaTepiai]),.

. розвиток загальних r rTiHb спi.lLr вання:
о формr1 вання IJIleBгIeгlocTi щодо Bl,IKop}lcTaltIlя \II)BII як засобr коllr,нiкацiТ та перекJад),:
о ознайоN,1.[ення з рli,знttrtlt с-ги_]rl \lи NlOl]t.l:

о наб), I tя краIнознаtsчих знань.
о автоNlатлl:зilttiя iкорс,кlriя.цt-ксик()-г,рil\1ilI,}t(lн}1\ Hi]B1.IttOK]

о :знайоltсrво ст),jlен,гiв з ефекl ltlJtl}l\lIl cTpalel iяrttл саьtостiйноi роботи :з оволс,lдiння
iгlозешtною NIoBOK) у, вищir"t шttо.ti.

. розвиток гlро(lесiйноiмотивацii:

. доtlоNlога \, ll0до.tаннi пtовни.х i психолсlti.tних бар'срiв. пiдтриплка позитивноТ грчповоТ
динал,tiки,

Го.lовнiзавдання к}, рс}, :

о забезttечити форп,t)/вання стitiких N.,Iов-llенl]свих HaBL{LloK та вп.liнь. необхiдних для свiдоr,tогсl
професiйного вtl"подiння нitvtецькок) NIовою;

. наlаIи cl\_]cllla\l ]\l(}/+(. lивiсlь BJocK()llc.l}()Blt lи ocH()BHi ви_]и к()\l)нiкативноi':,iя.-lьносti
(дiалсlгiчнип,t та ь,тонологiчниrt мов,lенняN,l. tIитання},I та розуr,tiннялt нiл,tецькоrtовнlI\
TeKcTiB. письлtоr,t):

. продовiltитлt роботч по форrtlваннк) пpattTl]LIHLtx навLIчок обробк}t текст\,при пере},.lэ.ti з

t-liмецькоi N,loB}t l]a _r Kpai'HcbKr Til з \,KpiliнcbKt,iI Hi,t HiпtetlbKl .

!,осягнення цi"цсr"t на V Kl,pci 1з.,1it"tсlttосl,ьсrl з2lt],,lrlкll Brrpiulc-tlllю Ilи,Jки завдань. а ca\le:
а) засвс,lсгtьltо б;и,зько З000,reKcrlIIHиx ()дин}Jць (слiв та зворотiв) в NIeiliax проt"IJенtI\ тс,\1.

якi Hal_;textaTb ло сr,и_пiстично нейrраtьноt о.tiгерат\,рного стLlJю irriгератr,рно-роз\lовнtlt
сфери сttiлкr вагttlя" до побr"товtlго \1овjIеI,IIIя. а також географiчнi нllзвIt. ocHi_tBHi

су,сгliльгlо-гtолir-ичгti TeprtiHrt i нс,обхiднi rPoHeTt,t.tHi. гра\litтиLlнi i.rексttко.rогiчнi TepltiHlt.
б) iнтеграцii навttчкових IIapaп,reI,piB (tРсlне,гикrr. ,rlексики та гра\{атики) 1 \1oB-leHHcBI{\
t,мiннях для форму,вагrлlя },cT)JeltTiB прави.lьIlоТ вилtови. логiчногil наго,lL)с\ Ti,1

вiдповiднсli iнтонацii TeKcTaN{ з дiацогапIи перед\€ систеNlа сРогiетлtчнrtх вправ. граltатttчнi
вправи представ_гIяють рiзнi сttособи застос},вання граN,IатиLIних e-rleN,leHTiB для спрltl:tняття
ta вiдrворсн[tя NlOtsjIeHFICl]ilx ситl,аuiй i вiдбиваlоть с\,часний стан гра.\IатикlI HirteцbKtlL
rtови ):

в)рOз\г\liннк.r на c.,l\x гексliв. шtl вi:носягься _lo знltЙоrtи\ Tel\l. за.\l\lови як claн_]aplH,l1
так i нестандпртоТ вllNIови та висоlio\{\ те\lп\, \,{оt],цеFIня:

|)впеRненоNI_\ cпi.tKrBaHtlto в lиll()Rll\ сltlrllLiях lt \lc;Ka\ lнайоrtll\ leM.
д) розвит,к), l t{\LiHI-1x c-гpil гегiй читання як NIовленнс,вогtl t,,rtiHHя за рах},нок форлrl,вirння
1cix йогil вtiдiв:
е) розвитк\ гlисLNlLl як \1ов.:lеннr,в()г() r лtiння Hil rtaTepia_пi сli.lадання офiшiйrrlrх Tl1

пl)ивi-tтнl1\ .,tltc t iB. а Ii,tNo)Ii нilпlIсання I вtt1l!з;

с) зitсвос:ннк) пеRнt)го обсягr,сOtli()к\.lы\l)нllх ]lta1-1b за1 paxvнoк LIитання вiдповi:нltх
tet,cliB" titсlос)вання i.IKlcгpil lивнUl \) \lillcpii1.I\ lош():
ж) гtрсlдов)!.ення роботи по (lоршrчванню навиLiок та B_rtiHb перек.lад) з Hil,teцbKoT rtoBlr на

1,краiгrськ1, та з yKpaiHcbKoi на нiпtецьк\; в \1ежах зttайоltих лексиLIнIIх одиниць.
Перелl,пrовлl вtItIення дIIсцI{плiни: Практи.tнltй к},рс _1р}гоi ьtови та перекладу.
Навча*rIьна дliсци tl.rtiHa ск.гlаJtа6, l,ься,] 7-л,Iи кредtrтiв.

У резr,"itьтатi вtтв.lення к\,рс\ ст\_1gцт t]Btl_lo.-liBilC такиNIи коNtIlL-l,ентностяNlи:
l. -Jага;rьнопредпrетнi :

- бl,ти златниNIи знаходити r повiдоrt;еннi пt-lтрiбну, iнфорп,rачiю. Bи,]HaLIaTI:l

псlслiдt-iвнiсть подili. сфорпrt BaTIl \Iе\ан i з\1 Kt)tl тексl \ а,пьноi здогадки:
- \,л,tiнняt користчватl.tсь HiI\ KOt]OtO. ll|1BLii,1,Ib1,1Ottl. дtlвiдковоttl ",ti,герагvрою:



- у\,1iння вес.г11 на\,к(]в\ -1IlcK) сiю й вtt_rt1_1ittня HaBiltlKll\tIl Itr il,tt,Iного BI,icT) п}.

- дотрl{\{\.IJalтлtсЬ ) IIРОЦtСl ltLtBtiiIHI]я I1lllttlцIlI1\ cllcTe\lHOcTi. сltстеьtа,гtI,1нос гi l"t

пос,гtiдовностi д-пя фtlрмr,ваrння rtiцних,]нLlнь:
- доl ри\1\ оa r"a"' 1 rtpclueci навчаIlня ll}lt1llцllп\ сl,tсте\Iнос-гi. сltстеlIаr,rtчностi ii

послiдс,lвнсlстi .,l:rя фсlрпtr,ваttня в t ,ltliB rtiцгt ttx JHi-iH ь:

ll. Фаrовi:
- l. tit t,t;ic ; i, l]tlj\|}llt]!., l(}l1\ iiiii il ;],.,1 il, l , j i]l1}1 спонтанного непlдготовленого

cпi.rKr вагt ня:

- спLIрitючись на псIrхофiзiо,rоI iчнi rIеханiзrIl.t сприйняття ]!Iовлення. активlз},юLIll

спончкально_\I., f 1.1вацiйlнl,. aHi_riTo,Ko_cllHl erLlчH) та виконавLI}, сфери особистостi,

використовYк)чи llрзг\lа;и,iнi lексти (ого:ttlшення програN.{. прогнозу погоди по радiо,

те-пебаченн}о тощ(r" tРаб1,,пьнi т,el(c1,1.t. опliс1.1. ptl зtttlвi.l1i. повiдоN,{,lення. розд\ \lи впli t It

розуп,rtти сприйня-tе на cJ)x ),сне ]\,lов-lення i реаг1 tsalll на нього за }r\,{ови- шо спi-lкr вання

здi r:i с tлюсться с гalндартною н itlt е цькокl \I о Bt) к-) в н о р\1 а-ц ь t] t)]\l \, те N l п i :

- бl,ти здатниN,{и арг\,N{еIiтYtsатl-i пtl,ганIlя Ilроб,lе]\{ного характер}_ пt,lв'язttнi з

необхi,цнiстю OIllic). пtlрiвtlянllя. llротl.lпостав,lенtlя. ана;iзr,. оцiнкl,t га форьrl,лк)ван}{я

висновкiв. вiдстtlкlв;.tнltя\l lj. li-lcIl[)l 1OtIKtt зоl]}. tlрг)\1ен,l}вa1]Iня\I Toll1o.

l la вив.tеtlня ttaBtl|Llbrloi _iitcr(t.ltt-riгtl.t Bi,:tBt).:.tиTbcrl 2l 0 годtrн'7 кре:и-r,iв ECTS.
I I рограuа I{aBtI21.1bH(li,IllcttIrплiHrl

Кредит 1. I-IaB.lallHrl ,}а кордонOгlt.
Tebra1 . Зв'я:]ок,з А,пьп,tа-ьtатер.

Тепла 2.N4ину;ийt LIac пасивLIOго стан\ .

Itpeлrrr 2. НавчанtIrI ]а l{oрдоноN{.

l'епла1. В нiшrецьки.\ в\зах.
l'el,ra 2. Пiлрялнi речення з datllit.
Тешrа З. IHrPiH iтивнiзвороти.
Кредlrт 3. В нi;иецькllх бiб"riотек2lх.
Teilra 1 . IIодвiliнi спо"]l),чtIикl,t.

Тепtа2, Iнфiнiти BHi зворсlтt,t.

Теrца З А1.1iкlвання, Проект <iIlaB,t.lHHяt ]а KO}l,-l(]HO\l))

Кредlrт -l В aBc,l pil"lcbкllx бiб.riо l clt:lx.
Геrrl l . Пllс tt в сl ilH \ .

'rеп,rа 
2. В и кор 1.1cTilH нr] бiб, r i tlTcK ti i. t, чltс HaBttal I ttя.

T'el,ra j Аlдirоваriня. l lpaKTIlKa псрек-lilд\.
Kpe,,1rIT 5. NIо.rодi,fillа K\,.1b,l vpil.
Terra 1 .N4олодь (iвропlt.

Тема 2.Вiдгltlсгti реl{ення.
Тепла З Аl,лiювання. Практика llерекла,ц},.

Кредrrт б. Ntолодi7iн1l K\,.lll, t\,ра.

Теш,rа 1 . IVlо,цtlдi;ltгr i течiТ.

TebIa 2. Вiднtlснi реIIення.
Телrа З I lрi,rктика Ilepeкjta,1),.

Itреilит 7. -}в'язок lloKo;riHb.
Tebral .('tli. tbHi рtrси поко.liнt,.
Тепла 2. Роздiловrтir t eHel-iB.

Telra З Практt,l ка псрекjli]д\.



(J l p1,1t г1 ptl HaBtlil.IbHoI _1ltcцllII.1lHIt
на а tIавчання

Ki_lbt,icTb го-11,1tl

Заочна аен l.tLi L1

Ycbtl
го

у lO\{\ чисjtl\ -I o\I\ LIIIc-iI

п ла0 lнд сср л-llt() lнд

Ycbcl
го

J1 п

Нtrзви зп,tiс,t oBrtx
п,tодl.;tiв i геlt

]

aJ
l0 11 |28 95 6 ]2

aJ 4

к едит 1. Навчання за ко ом.
11rl15Теп,rа1. Зв'я:]ок :з А,пы,tа-

1з215Telta 2.N4ину.lrий LIac

пасиI]ного cTaI{\,.

24630Разом
Крелит 2. Навчання за кордоном.

82l0Ter,ra1. В HirteцbKtlx
ву,:}ах.

8210Тешtа 2. Пi:ря.rн i

речення з clar.Tit.
8210З.IнфiнiтивнiТешtа

звороти.
z4630Разом

3. В нiмецьких бiблiотеках.к

8210
ПодвiйнiТеш,rа1,

cпo.1}rLIH ики

810 2
IнфiнiтrtвнiT'elra2.

зtsор(),1 и

6410
T'eivla З Аl лiлсlвLlння.
Проекr, кI]ав,tltння ,Ja

кордс)но\{)>. KtlHTp. роб
)-)830Разом
702090разом за се

4Ва
Семестр 2.

iйських бiблiотеках.
8210'Гепла1. Пасив
8210Terta 2.Викорl,tстання

бiб.пiсl,гек пiд ч.tс

н aBlIilн tlя. .

8lU 2

п екл
l'er,rii j Аl,дiкlванl rя

п
2430 6Разом

5. Молодiжна ль
8l0 2Теп,tа 1 .N,lо,псlJt, ('Bpottlt

810 2

я

Тема 2. Вiдноснr

1



Terla 3 Al дiювання
Практика llерек.]lад} .

10 ] 8

Разом 30 6 21

Itpe.trIT б \Io.1o_ri;HHit N\ .lь t\ ра.
-l'еп,tа1 

. Мо.подilItrri течiI. 10 2 8

Tebta 2. Вiдноснi
речеiIня.

10 1
L)

Тепла ] ПpirKTrlKtt
перекJад},.

10 1 9

Разом 30 4 26

[tредl1,г 7 Зв'язок поко.цiнь.

Темаl.Спiльнi рrlси
пок()лtнь.

10 1 9

Телrа 2

генетiв.
роздiловий i0 1 9

Т'еп.rаЗ Пракtttка
перекJад}.

10 2 8

Разом 30 4 26

Разом за семестр 120 z0 100

Разом за piK 210 10 l70

Структура навчальноi дисциплiни
Заочна о Nla tlавчilння

Iii,llbKicTb годин
Заочна форпrаf]eHHa форпrа

V T()\{\i LILlc.llУсьо
гс)

y,To\Iy Ltис,ц1

р

л п лаб 1HJ."лаб 1нд ср

Усьо
го

л п

назвrt зпriс гових
МtОлl,лiв i тепI

1

J
i0 11 1]6 7 8 92 J 4 51

Крелит 1. Навчання за кордоном.
1 1415l'eшIa1. l]в'язок :з А.пьrtа-

NlaTep.
14115tl atc

'Ier.,ta 2.\4инr;ий
Ilасttвного стан\.

28230Разом
Крелит 2. Навчання за кордоном.

9l0 1в нirtецькихТепlа1
в},зах.

910 1Теп,tа 2. Пiлря-rнi

реLIенllя з darlit.
910 13.Iнфiнiтивr,riTelta

звороти.
2730Разом

Kpe_tllT 3. В нiрrецьких бiблiотеках.

910 l

подвiilнiTeп,ral.
споJI\,чникlI



Тепrа2.
звороти

lнфiнiтивrIi
10 1 9

Тешлzr З Аl "riюI]ання.
Проеttт кНав,ланttя за

кордоноN,l)).

10 i 9

Разом 30 J 27

Разом за семестр 90 8 82
(ierIec l р 2

Itредlц 4 В австрit"Iських бiблiотеlсах.
l-elrai. l lacttB стан\ 1t) 1 9

Телtа 2.ВикористiiнLtя
бiб,riсlтек rriд tlac

навчання..

10 1 9

T'elra З Аl,дiкlвання.
Практrt ка пере к,ц tlдч.

10 1 9

Разом 30 J 27
5. Молодiжна льтура.

'relra 
1 .N{олодь Свропrл 10 1 9

Тепца 2

речення.

Вiдноснi 10 1 9

Те,,1а З Аr,цiкll]ання.
l lpaK гика llcpeK,:]it_I\,.

10 1 9

Разом 30 3 11

Крелит 6 Молодiжна культура.
Тепrа1 . N4о,пtlдiittнi течii 10 1 9

Тепrа 2. I]iдноснi
речення.

10 1 9

Теуа 3 Практика
гlерек,цад}".

10 1 9

Разом 30 _) 27

Крелит 7 Зв'язок поколiнь.

Теплаl.Спiльгri
поко,tiнь.

риси 10 1 9

Terta 2

генетiв.
Роздi"цсlвиl:t 10 1 9

Теп,rа З Пракгtlttit
переIiJад\.

l0 9

Разом 30 _t z7

Разом за семестр 120 12 108

Разом за piK 210 20 190

1



Ki;bKicTb
год1.1н

I-Iазваr Terttt

к 1. Навчання за Ho}I.
1Terra 1 . lJв'язс,lк,з А"пьпlа-ш,tатер.
2Тел,rа 2.N41,1 _:tиri чitс пасI.1вног()

едит 2. Навчання за ко \I.к
2Теп,lа З. В HilteцbKtlx
2Terra 4. Ili:ря;rrti ре(IеIlня з ciarllit,
2Тепrа _5. lтивнl зво

к 3. В нiмецьких бiблiотеках.
2Telra 6. Поrвiiiнi спtl ники
2'I-elta 7. lH lHl гивIll з Lt

4Тепiа 8 ноп,I>.Когl,гкНав.Iання ,]а
дllованнrl

к zl В авст ir:l cbKl1 х б iбл ioTercax.
2Тепца 9. Пасив cTaн\l.
2Teiua 10.Blr тання бiб,riотек ttiд ,tiic нilвLlаItня
2'ГeMa 11 лiкlвirння. I l ка гl

5. Молодiжна ль а
2Ter,ta l2.N4о"ltодь
2Tebta 1З.Вiлноснi
4кlвання. I-1 каТешrа 14 А

едит б Молодiжна .ll) а.
2Тепrа 15. N4о_rодi;lttli te,til'.

l'Геrrа 16. Вiднtlсlli ен tlя
1l'erra 17 I l aK],I.tKL1

к 7 Зв'язок поколiньедиТ
1Ter,ra l 8.Сrri,цьнi рис1,1 поко,п iHb

1l'епла l9. Роздirlовиli генегiв
2Тема 20. I Iрактикаt Ilерек,,1.1д\,

40Разом

6.'l'eutI прilк t-IlчнIl\ ]ilнять
нна }la навч:lння

6. Теми практичних занять
Заочна форма навчання

кiлькiсть
го:{иIt

1-1азtзit 
,t elttt

едит 1. Навчання за к ном.
1Тешrа1. ]в'язсlк з A-lb,rra-rtaTe11
1T'c.,ra ].N4rlH Jl.tI:I .tac пilсLI I]ноt,о

2. HaB.l:tllHя за
1Тема З. В HibteцbKrtx в
1Тема 4" Пiлря_tнi речt,нtlя ] c]atl-lit.

1Тема 5.IгI lI-1ITl]BHl ,]BL)
1.I

к 3. В нiлrецьких бiблiотекахe]I1,1
1Ter,ra 6. Подвiйнi ttKI]



1

i
1

1

Крелlц,l В авсlрl
l-erla 9. Пасив стан\,.

rIicbKIlI 0lO. IloTeKax.
_Ццqq Ii к) но тон(( вat анtI ,lн :] t]ItTА ю нан яаe\,I 8 дI

,Викори!rgццr LIHilR нняа(-) бл кlt,),I е п част leN,Ia 0 д

Тема 11 А дitовання. П KTIIKa пе K_lii:l\

5. Молодiжна ;]ь
l
1

1'Гема 1rl z\ дiювання. П

опиТепlа 12.N4о;одь С
няTeb,ra 1j.Вiдноснi

к б Молодiжна ль
1'Т'епла 15. Мо.цсlдiхtнi Te,liT

1Тепrа 16. Вiдгrоснi
1Тешла 17 П актика п

1

l
1

Кредит 7 Зв'язок поколiнь
'l'erttr1 8.С'пi,rьнi риси пotto-rit tb

Тепла lt). Роздi"цовий t eHeTiB.

l-elra ]0. Практика перек,lад\

Разом 20

7. Самостiйна робота
нна о ма навчаннrI

назва теп,tи кiлькiсть
годин

Terral, Зв'язок з A.tbп,Iat-пtaTep 1i

Тепrа 2.Мин ;lий час пalсиl]ного ста 1_]

8

8

8

8

8

6

8

9

9

Тел,tа18.Спi и поко_llнь 9

Ter,ra l 9, Рсrздi"itовt,tti генеr tB 9

Т'еш,t 8

1 70

лъ
зlл,

1

2

J Terra j. В t-tiп,tецьк},I\ lз\,зax

4

5

6

4. Пiдряднi речення з d,е!цЦ__
нlтивнl з

Тешtа

J'епtа _5

Гепtl 0. П.l.tBiiiHi clr чники
7

8

9
810 }1станI{я 0lOJtlO,reK tllд час наI]чання

Ierra 8 .\rliкlвltння .Про ))мнс)( ,Iн ко,] ilLNl авн ан
фiнiтивнi_зв оТ, ]eNIal нI

Te,r,ra 10.В
Тепrа 9. llасив ctatI

6Ter,ra 1 1 Аl,лirовання. [Iрактика перекла&\,11
8

81j
8l4 'l-ешrа l'l Аулiювання. l1paKTtltta

Terra 1 2.N4олодь CBpclttt,l

Тепlа 1 З. l]iдноснi реченнrI
к;Iад}

815

16

1] Теп,tаr 17 Практиrtа перекл|lд}

Terta l5. Молсlдi;ltнi течii
'Гелrа 16, Вiдноснi ре,rення

18
1о
l/

20
Разом

Terra 7. lнфiнirивнi звороти, 1

llepeK"la-]\,

|2



Ki,rbKrcr ь

годлlн
Ns
з/п

Il;rзва Terttt

14
1 Тепла1, lJв'язок з А,цьrrа-пtа

14-I'er,ra 2.N4иrt "lий час пасtlвного2
9тепrа З. В нiпtецькихJ
94 Terra.1. П ечення з danlit.яднI
9

5 Теп,rа 5 1нlтивнl
96

'[erra 6. llодвiйнi с ки
9

1 Тема 7. lгI 1нlтивн1
9

8 Тепла 8 А дittlваt-lня. П кт <<HaB.laHHll ,]а ON,l ))

99 Tert;.l (). llacttB с гltн
910 J'епла 1 0.1]и OtO"qtOTcK гI l:{ ttac нatв(lilllня
9

11
-I'crra l 1 А дitоваrrня. I l atKTl.t ка

9Тепrа l f .N,lcl';to,,lb lIl112
9Terta 1 ].Вiдносrli1з
9Тема l4 дilованrtя. ll Kitl4
8

1_5
'I'er.,ra 15. N4о,подi;кнl течll

916 Тепrа 16. Вiдноснi я
()

11 Terra 17 П а]iтика
9Тепrа18.Сгri,пьнi покоJlнь18
9Тема 19. Роздi;rовltй tенегtв.19
9Телта 20 П п20

190Разом

Заочна а навчання

методи навчання

N'Iе,тодо.,Itlг iчнtlю ocнoBtllo прOгрll}Ill t l)t)'J\ rtjttня Nlови як cr спi,lьнс,lго (leHt)-\tet-tal,

який ictlr, r cBiltlrtt,cli tttlllця Яli r.'IlClc\l.t.tiHtBlt. ll,HlI\ t'. jc\lclltiB- ш,) пOр()_l;liv jнtенцiйн"-

ре,певантнi вис-lов,.]юtsLlнFlя I{at базi Bi,ltпtlBiдtttlx dl1 HKlticlHa-lbHO-ce\I|lHTt,lLIHllx. c,loBOTBOРLtll\,

Jексиliо-грat\litтi]tlнt]\ i certuH t l1Kt)-cllHl,ilкcl.tLIHI,1\ \lOJe.IeL't, lj 1,рttхl ваI{ня}1 цього прогрi1\1а

скерована на р(),Jl]итс)к як пtовноТ, l illi i uов.тенгlсвоi Kollпe rенцii ст\ Jента. NIoBHir

коNrпетенцiя в нашоrI1, 1эозl,rriннi - це,]наiння систеNlи \,1оI]них п.Iоде;еЙ та верба-пiзованих

лiн.вiсти.t11I]х операцiй. Lцо рег\,лIок)тI) процес породiкеFIня акт},aLпьних NIоде,:lей вiдповiдно

до iнтенltiТ1,{овця. N'Iов.rеIIнt,ва ко}IIIетеllцiя - цс впliнняI \,{овця В аВТоI\,IаТизовано\I\ pe;lttlпli

ltорtlсl,Yва],ися В N,l()вленнсВiй дiяльнсlсгi ]u();Ii,lив()стя\lи r,ttlBHoT систеN{14. здатнiсть lДеКВЗТНt)

BlIKopllclolJ)BitIll \luB\ в l.ilrlи\ cOlLiil.tbHtt - _]еlср\liн.lвllниХ clttrattiЯx СПi.tКrВаННЯ- ШО

зуN,{овJю€ ро:J[tиреlIня }, rrатерiа-пi навчаJьного к),рсу обсягу iнфорш,rаuiТ

екстрапiнгвiстичн.lr,.l характер),. який пlilc к\,Jьт\,ро.пt-lгiчн1 L{и краТнознавчу цiннiсть,

11рограпла \1ас прикj tадн rtr:t характер.

N'I eTtl; trr KoHI-po-,I t0

Праrtтичнi заt-tят,l я. ca1,1clc-t iiiHit рсlбоr а з IlаlвLIа-льl,t()ю та доtsiдкt)вою riтератl,рсlю,

виконаннrI KOH,l ptl-IbHoT робоT tl l i,l тес г()вi ]i-ttJ.lIFl l]я,

Цi;i та зrrrст цl1\ BIl.tiB Kt,rtlp()-lIt) вi,lпilгзiдакlть цi,rtяьt та,зп,tiсгr,,FIавLIання. 11оря.rок

нарах)ваннЯ бir,riВ iBttclatJ-IeHilЯ tlt{iHtlK гt iJ,tltc t]LlкOнання СТУrtеНГ:1\,lи конlро,lIьних

завдань з}.N{оts.lсно tlбpaHllrtll t]I1_ti.t\lIj K()HlIl().lIt, i,,Jl]\,LlFIи\l illракги,tнtrr,t. Рез1 ,пьта,гl,t

контролЮ вист\гll1к)lь tl(l]ii,l,]HllKi-t\lr1 rcltillltttlcTi c-Tr-]ettTiB. якi N,lO)IIFIa спiввiднестrl:]

очiкr,ванип1}l наl]ча,,Iьни\ltt.,((lсягнеtlня\ll1 в oBO.-IO-]iHHi itlозе,-tною \,1овою.

ПоточItий контро-lь зJiйснtt,t ться l xcl.ti вI.1вL{ення конкретного кредит\, для

визначенНя рiвня c(loprtoBltHt{tlCTi tlK}]C\lli\ HaBIILtoK або вrtiнь. якостi засвосння певнсlТ



порцiI \.taTepia_]t\,. Iii,цькiс,r ь Clir,riB,]a Ilot()LlHl.tit titlHTpcl,-tb tstlсlав,lя€ТЬСЯ За KO/t\He ПРаКТllЧНе

,,un"rr". Практи,lнi заняття t|lокlсlIоl,ься tli1 po]BtiTOK IlaiвIIчок \сного сгti-lкr,вання iабо

говорiння: vctti tlгtttTt,BilHFtrl Hil пptlKTl.ttlHl]\ зiitlrlттrl\ Ji,l пlllання\lI1 пt)тttlIнOТ та попере-lньоТ

ГеN'{.неве.цикiКОН'lрО-ЦЬнiробсlтlл"якiПр()Вt).1ЯГЬсЯl'tаIlОLIаlк\'ПракТИLiНоГОЗаНяl.Гя:
експрес-тест\,ваItI{я за основнI.IN.,Iи питанtlя\Ill Te\l к)рс},. яке \{oil(e проводитtlся на початк},-

у .roii чи в кiнцi практичного заняття: оцiнкlванtlя рiвня виконання письNIових доьIашнiх

au"дuпо; оцiнкlвання ступеня актиtsносгi crl.reHTiB iякос,гi iх вис,гупiв та KoN,IeHTapiB пiд

час проведення дисtiчсiй.
Kpttпlepii cltlirtKlBctltttгt с;idпсlr;iОеll ltLl ll])Lll;tlilll1Ёll/.\, ]Llrrяmпlrl.х;

Сту,ленrу. вистаtsлясlься вiдлlirtнtl. якщо ст\дент в лоt]ноN{1, обсязi володiс

навчаjrьIlиш,t п,tаr,ерiа,гtол,t" Bi,tbHo car,locTil.iHo га арг\;\lентовано його вик;адас пiд чilс \cI{II\

вrтступiв та пIlсьN,{ових вiдповiлей. г,-tибоко та всебiчно розкрива€ змiст праItтиLlн I1\

завдань. tsикорtlс l,ов,VюLIи при цьо\,t\ обсlв"я,зков\, та jlодаткоI]\, _ri гератl,р1,. Стl,лент1

вис гав.lя{ l ься _1) lt;c :tlбре . . ..

СтlлентlВИсТаВ'Ц'lСТЬсядобре"якtll()сТ\.:lсНТ.]ОсТаТНЬоПоВНОВо"IОДlСНаtзLIilJЬНИNI
rlaTepia-lou. обI-рl,нrовано i.ttlгс,l t]llK-li1-]it( пi.l ,titc _\cllll\ tlttcTlпiB ti-l tIIlcb\IoBl,tx вiдпсlвiдей.

в ocHoBHoNI\ рO]крllВзс: зrцiсг tlPilKtll(lIlt.lx ]ilB-litHt" BrIKOp1,1cTOBvK)Llи при цьо\1\,обов'язков\,

,пiTepaTl,pr,. А.це при вtttt.цlдагt Hi .{еякt.l\ плlтань не вIlстачас достатньоi г,цибlttlи та

uрrr:пraпiuцiТ. дсlп}скаютLся прI,1 IlbO\I\ oKpelti несr,гrсвi HeToLIHOсri lа неlзначнi tlоrtи-цки..

С,гlлент1, lзиставJяс,rьсrl достагltьо" якlцо с,г},дент в цi.To,rtr волоJ,iС навчaliьнli\l

п,tатерiаrошл вI,Iкладас 1.1ого основниir зrtiст пiд,лltс \сrIих вист)пiв та письN,Iовl,{х вiдповiдей-

a:re беЗ г;IибокогО всебiчногО ана,пiзу,. обl-р1 н,гl,ваrння ra арг},]\IентацiТ, без викор1,1стання

необхiднот лiтерату.ри доп}rскак)Ilи прl.t цьоNI\ OKpeNIl с),тт€]в1 не,точIlостl та Ilо\{и,Ilки. , ...

С-'тулент1, uuar"urоarьсяI пtiнiл.,tа,'rьний задовiльгtо. якщо студент не в повноп,т1, обсязi

володiс навчаjIьнilNl rlaTepia"lurt. Фрагr,tентарно. гtоверхово iбез аргl,пrентаuiI та

обгрунтl,ванr-rя) вI.1клtlдас його пiд I]ac ),cHllx вис,гl,пiв та п]Iсьl\Iових вiдповiдей,

недостатньо рOзкрив;lс :зпtiст праliтиl{нIlх заlвдань. доп,Vскак)tiи прl{ цьо\ly cl TTcBi

HeToLlHocTi.
оцiнка J(t бllKOltLtHllrl ittc)ur;id_l,tt.lbl!()?() lur;Otttlttst., ЗаtjОuнl, Cu.ll()Cl11lLlllOI pO()Ol11

llвиставлясться,] )рахYваннrl\,1 TaKtI\ ttl-tllltrteTlliB:

1 .Повнота виконання,]авдання :

. E_le\,1etlTllplla:

о (lраг\Iеtlтl-1р}tа:

о Гlовнll:
о НсповI]а,
2. PiBcHb cil\loc t iйttос t i с l r Jclt t1,1

. пiд керiвництвtl\l викладаIIа,
о конс).rьтацiя BIlK. tа.-],ача;

. caNIoc] iriHo.
з. сфорпловаrнiс.гь навLIiLцьнс)-iнфорrrашiйних 1,rtiHb (роботи з ltiДРr"'tГtИКО\t. ВuЛОДiННЯ

рiзнипtи с поссlбаr,t ll Ll итаllня. ск,падан ня п_] lalFl)'. ре шензi й гощо )

4. с4 орпruванiсгь навLlL1,1Ьно-iнгс-rект1 aJbH1.1x y,rtiHb (вlлзначенгtя поняl,ь. ана"цiз. сиLtте:],

порiвняння. tt.tасиr}liкlrцiя. сисlс\Iil ttrlrцiя. \зitl iLlьнення. абсtрагrвання- вrtiння

BiJпtlBi,ra ги на Ji,tП ll l itння- BIl I(()I,,i\ tsi.l I II I Bop,ti rlttr]llll ня l ()шо }:

5. PiBer-rb ccPclplttlBaHсlcTi (lirxoBI.Iх \leTOдtI,1ttttx Bпtitlb (вr,tiгтня зacrocoBvBaTtl на пllзктltцi

набl,тi знання):
о низькиii Btl_-lcl]iHrlяt r rtiгtttяllt ,з:]it:iснtоваt tt перtsI:lнн\ обробк1, t{atB,IatJbHOT

iнфорrrаLtii без пtl,ll-t--lbt]lt)I t] ll' lrttlt-li зr :

. серс.,rнiй r rliнttяt Bltбlt}llt itt Bi.ttlrli спilсtlбlr ,riЙ .t,ця виконi]Ilня сРахсiвих завдаttь"

о дсlстатнit-t ]астосов\ с н:Lбr l i lнанtlя \ сТаНдарl 1{Ltx практичних сt,t-гr,ltцiях.

о вtlсоtillй во,-ltlJiння rlliнняrI f$l)Рlltr-llошtкtlвtll'дiяльностi.



Кiлькiсть ба-riв за ca,rtclcгiitHr рlобtlт\ cK-li.i_liit -l0 ба--riв (Вк-,tк)чаю,lt1 lндиtslд\,а,Iьне

завдання (30 + 10)

КiлькiстЬ балiВ r кirrцi ce}lecTp\ поts}lнt{ii CK.l.I-laTl] Bi: -s50 до 1100 ба"T iв (за ]1

крелитiв). тобtо с\,пtа баr.tiв,]а tsL,кt)нiiнгl я rci\ {i]B_liiHb.

Для оцiнкlваtння викорltст()I]\€тt,ся H;.tLlit)HJ, lbHii ,ltlтi.tрьохбальнt1 шкiLпа: Biдr,tiHHcl-

добре. задtlвiльttо. нс''зlt]tlВi.lьн(): i,Bll1liteiicbKa шкii,l|i: .\. }l_ с. D. Е. F,х. F.

Розподiл балiв, якi отримують студенти

шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS
оцIнкА

CK,l(,
ОЦlI tKA ЗА tI;\IJIOHAJ1bHO}O ШК-\ЛОК)

БАл
:]а,пlкеliзat\lен

90- 10t) 5 Bi;tbt iH Htl 5/вiдпл вано

,1/добре/ зараховано

NIer o.Il1,IHe,забезпе,lення
1. Методи.tгti peKclrteH:ltuiT,
2. вiдеопtаu.ерiа,rи (\1icleot,i lпl. ErIlblicke. Tei l l .2. Video1 rllT ).

Рекопrендовалл ir .l ir ерат}, ра
['е Korl ен_]о ва н а .-l iTepaT),pa

Базов:t

1, Волина С. д,.Z-еit tLiг DeLrt>ch, В ] ,t, Ll ]. \',tебнrtк, \1.: [1н. я,]ык.2001. 62,{с

Пото.lне ,гест\,вання та саrtостiйна робота ср Нак
ба,пl'Сl rtКреlит1

т1 т2 40 100

з0 з0

Крелиl 2

т1
,г2 "tз 40 100

20 20 20

к l- _)

т1 I,] тj 40 10t)

20 20 20

к 4

Tl т2 тj 40 l0t)

20 20 20

к 5

т1 т2 тз 40 l0t)

20 20 20

к б

т1 т2 гз 40 10t)

20 2L) 20

7

т1 т2 тз /+0 10i)

20 20 20

4 (добре)

А
в
с

80_89
6_5-79

D 55-б1 З/задов./ зараховано

5 0-54
3 1заловirrьно)

Е

Не зараховано35-49 2 (незадовiльно)Fх


