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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний 

курс другої іноземної мови (німецька)» складена Баркарь У. Я. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавраспеціальності 035 

Філологія, предметна спеціалізація 035.04 Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно)), освітня програма: Переклад.    

 

Міждисциплінарні зв’язки курсу полягають в тому, що оволодіння 

студентами мовленнєвою діяльністю з практичного курсу німецької мови як 

другої іноземної базується на знаннях, набутих з курсів перекладознавства, 

практичного курсу англійської мови, латинської мови, теоретичного курсу 

загального мовознавства та є базою для наступного вивчення 

лінгвокраїнознавства Німеччини, порівняльної граматики та практики 

перекладу з другої іноземної мови. 

Мета курсу: 

   «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» має на меті формування 

у студентів іншомовної комунікативної компетенції, навчання видів 

мовленнєвої діяльності: слухання (аудіювання), говоріння, читання й письма, а 

також формування навичок адекватного перекладу текстів (письмових та усних) 

художнього, газетно-публіцистичного та офіційно-ділового стилю, 

інтелектуальний та особистісний розвиток майбутніх фахівців. 

Завдання курсу: 

«Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» разом з іншими 

практичними та теоретичними курсами має забезпечити професійну підготовку 

фахівців з перекладу. Тому навчання іноземної мови (німецької) передбачає 

комплексну реалізацію практичної, виховної,  освітньої та розвиваючої мети. 

Практична мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної та 

комунікативної компетенції. Комунікативна компетенція передбачає здатність 

сприймати та відтворювати іншомовне мовлення у відповідності до умов 

комунікації, лінгвістична компетенція включає знання системи мови  та правил 

її функціонування в процесі комунікації. 

Освітня мета – оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та 

традиції країни, мова якої вивчається; залучення до діалогу культур; розвиток 

уміння навчатися. 

Виховна мета полягає у формуванні всебічно розвиненої особистості, яка 

може творчо підходити до виконання професійних і життєво важливих завдань. 

Розвиваюча мета реалізується у процесі оволодіння студентами досвідом 

творчості, пошукової діяльності, усвідомлення явищ як своєї, так і іншої 

дійсності. У процесі навчання має здійснюватися розвиток критичного 

мислення, готовність до подальшої самоосвіти в галузі володіння іноземною 

мовою. 



Практичні завдання курсу полягають в тому, щоб формувати механізми 

вимови; забезпечити вільне, нормативно правильне володіння німецькою 

мовою, правильне висловлення думок у комунікативних ситуаціях; навчити 

вживати нові лексичні одиниці з уже вивченими; формувати та вдосконалювати 

навички читання, письма; формувати та розвивати навички діалогічного та 

монологічного мовлення (підготовленого та непідготовленого); навчити 

студентів здійснювати адекватний переклад текстів різних рівней складності; 

сформувати навички перекладацького аналізу тексту; виробити вміння 

ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць; виробити навички 

застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі 

перекладу з німецької мови на українську і навпаки 

У результаті вивчення даного курсу студент володіє такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

Розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі 

співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);  розуміти зміст 

текстів та фільмів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи 

головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію; 

вибирати необхідну інформацію з прослуханого чи побаченого;використовувати 

лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію та 

наочність;перекладати з німецької мови тексти, статті із загальних  тем, 

користуючись словником, а також без словника;висловлюватися відповідно до 

певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим; описувати 

об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких студент бере 

участь; 

ІІ. Фахові 

Висловлюватися до певної ситуації; розуміти тести для читання або зі слуху, які 

містять діалектальну/розмовну лексику; спілкуватися, дотримуючись основних 

норм, прийнятих у німецькомовних країнах; вести бесіду з однією чи кількома 

особами відповідно до комунікативної ситуації; розширювати запропоновану 

співбесідником тему розмови, переходити на іншу тему; адекватно поводитися 

у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну 

для носіїв мови, використовувати міміку та жести; читати з повним розумінням 

тексти, які містять незнайому лексику; знаходити необхідну інформацію 

різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі 

здогадки, пояснень у німецькомовному коментарі); переглядати текст чи серію 

текстів з метою пошуку необхідної інформації; висловлювати свою думку щодо 

прочитаного; вести і брати участь у дискусії із запропонованої теми; робити 

усне чи письмове повідомлення з теми (твір, доповідь); написати відгук на 

статтю, фільм; вміти працювати за проектною методикою; використовувати 

знання і вміння у професійній діяльності, а також в іншомовній комунікації; 



застосовувати на практиці граматичні часо-видові форми дієслова, категорії 

іменника, прикметника та прислівника; визначати основні функції артикля, 

семантичні, морфологічні та функціональні характеристики модальних дієслів, 

безособові форми дієслова та предикативні конструкції з ними, категорії 

способу, умовний спосіб, його значення та вживання; синтаксично правильно 

будувати та аналізувати речення; використовувати граматичні структури для 

досягнення різних комунікативних цілей та сприймати німецьку мову як 

систему. 

На вивчення навчальної дисципліни на 3 курсі відводиться 240 годин / 8 

кредитів ECTS. 

 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

V семестр 

 

Кредит 1 

Тема: Знайомство. Професії. 

Кредит 2 

Тема: Сім’я. Друзі. Характер. Хобі. 

Кредит 3 

Тема: Таланти і здібності. Музика. 

Кредит 4 

Тема: Подарунки до свята. Скоро Різдво. 

Кредит 5 

Тема: Числа. Місяці. Пори року. Відпустка. Подорож.Відень. 

 

VІ семестр 

 

Кредит 1 

Тема: Дні тижня. Будні і вихідні. 

Кредит 2 

Тема: Зимові свята 

Кредит 3 

Тема: Меблі.Кімната.Квартира.Жити з батьками чи окремо? 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література 

Базова 

1. Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Учебник немецкого языка. Ч. 1. – 

М.: Ин.язык, 2001. 

2. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Лист-Нью, 

Москва, 2002. 

 
Допоміжна 

1. Langenscheidts Grosswörterbuch der deutschen Umgangssprache. – Berlin: 

Langenscheidt, 1998. 

2. Коляда Н.А, Петросян. К.А. Грамматика немецкого языка. – Ростов-на-Дону: 

Фенікс, впр. 1-6, стор. 120-121. 

3. Соколова Н.Б. Справочник по грамматике немецкого языка. – М.: 

Просвещение, 2001.- стр. 289-290, №2-4.   

4. Чепурна Т.М. Німецька мова, Розмовні теми. – Харків: Фоліо, 2004. – Текст 

„Вільний час та канікули“, стор. 138-139. 

5. Ein Stückchen Deutschland. Bilaterales Landeskundeprogramm Ukraine-

Deutschland. Sitten, Bräuche und Gewohnheiten. – Bonn: Inter-Nationes, 2000, 

S. 54-55. 

6. Der Weg. Die Zeitschrift für Deutschlernende, Ausgabe Nr. 54, 4-2006, S. 6-7. 

7. Der Weg zum Ziel. Eine Zeitschrift für Deutschlernende. Ausgaben Nr. 1-10. 

8. Küpper Heinz. PONS. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. - Stuttgart: 

Ernst Klett Verlag fuer Wissen und Bildung GmbH, 1987. 

9. Большой русско-немецкий словарь. – 6 –е изд., Стереотип. – М.: Рус. яз., 

1999. - 1040 с.  

10. Чепурна Т. Німецька мова. Розмовні теми. – Харків Фоліо, 2004. – 318 с. 

11. Постнікова О.М. Німецькамова. Розмовні теми. – К.: “Поліграфкнига”, 1999. 

12. Факти про Німеччину. – Франкфурт-на- Майні: Societaets-Verlag, 1995. 

13. Themen für die Sekundarstufe – Hermann Schrödel Verlag KG, 1976. 

14. Themen neu 1. Lehrwerk für DaF. Arbeitsbuch – Ismaning: Max Hueber Verlag, 

1993. 

15. Ein Stückchen Deutschland. Bilaterales Landeskundeprogramm Ukraine-

Deutschland. Sitten, Bräuche und Gewohnheiten. – Bonn: Inter-Nationes, 2000. 

16. Ein Stückchen Deutschland. Bilaterales Landeskundeprogramm Ukraine-

Deutschland. Die Familie – Bonn: Inter-Nationes, 2000. 

17. Ярцев  В.В. „Deutsch  für  Sie"  T.IУчебноепособие.  - M.  Московскийлицей, 

2002. - 360 с. Hörtexte: „Lange nicht gesehen! Wieder unterwegs?", „Viel Lärm um 

Nichtstun" 

18. Кияк Т.Р., Жовкивський А.М. Практический курс фонетики немецкогоязыка. 

Учебноепособие. – Черновцы, ЧГУ, 1981. – 99 с. 
 

 



Відеоматеріали 

1. Alles Gute. Ein deutscher Fernsehsprachkurs. Videofilm. 

2. Emil und die Detektive. Художній фільм. Нова і стара версії німецькою 

мовою. 

3. Das fliegende Klassenzimmer.  Spielfilm. 

4. Einblicke. Teil 1,2. Videofilm. 

 

 Інформаційні ресурси 

 

Інтернет ресурси: 

1. http: //www.deutsch-online.com 

2. http: //www.auslandsschulwesen.de  

3. http: //www.daf.uni-mainz.de/landeskunde  

4. http: //www.einblicke.com 

5. http: //www.familie.de  

6. http: //www.meinestadt.de  

7. http: //www.schulweb.de  

8. http: //www.zdf.de 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: V семестр – 

залік; VI семестр – іспит. 

Підсумковий контроль здійснюється за допомогою письмових 

контрольних робіт, що містять різнорівневі завдання, включаючи творчу 

роботу. Підсумковий контроль знань студентів включає також результати 

поточного усного контролю та виконання самостійної роботи. Для оцінювання 

використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. 

Приклад для заліку: 100% балівстудентинакопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

Приклад для іспиту: 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, практичні 

заняття, тестування, публічний виступ, самостійна робота. 
 


