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Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  –3,5 

 

 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки  
Варіативна 

 

Напрям підготовки: 

6.020303 Філологія* Мова і 

література (німецька) 

 Рік підготовки: 

 4-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин  - 

105 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –3 

самостійної роботи 

студента –    

                   ОКР: 

бакалавр 

 - - 

Практичні, семінарські 

54 год.  

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

51 год. . 

 

Вид контролю: екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –105 год.: 54 

год. – аудиторні заняття, 51год. – самостійна робота (50% /50%).  
                                   

 

 

 

 

 

 



                                   Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: Навчити студентів практичному володінню німецькою мовою, 

читанню та перекладу німецькомовної літератури, сформувати навички усного, 

письмового, монологічного, діалогічного мовлення та аудіювання. 

Функціональна направленість програми базується на практичних завданнях курсу. 

Завдання курсу: 

 осмислення художнього тексту як структурної єдності елементів, що слугують 

розкриттю тематичного змісту літературного твору; 

 навчити сприйняттю мовних засобів та їх точному розумінню у тексті; 

 навчити  виокремлювати повну фактичну інформацію, що міститься у тексті; 

 навчити осмисленню виокремленої інформації; 

  ознайомити з різними видами читання: оглядовим, ознайомчим, вивчаючим, 

пошуковим. 

Дисципліна орієнтує на наступні види професійної діяльності вчителя іноземної мови: 

  здійсненя процесу навчання згідно  з  освітньою програмою; 

 використання сучасних прийомів, методів та засобів навчання; 

 використання технічних засобів навчання – інформаційних і по можливості 

комп'ютернх технологій; 

 застосування сучасннх засобів оцінювания проблематики змісту; 

 формування у студентів духовних, моральних цінностей на основі 

індивідуального підходу; 

 формування загальної культури студентів. 

Усі види навчальної роботи з курсу “Аналітичне читання” підпорядковані кредитно-

трансферній системі організації навчання та контролю студентів. Контроль здійснюється 

за допомогою контрольної роботи (КР) наприкінці кредиту та з урахуванням граматичних 

помилок, оскільки метою мовного ВНЗ є володіння іноземною мовою на рівні, 

наближеному до культурних носіїв мови.  

Курс розрахований на 105 годин, що включає  практичні  заняття та самостійну роботу. 

Навчальний матеріал курсу включає 3,5 кредитів.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І.Загальнопредметні: володіння розвиненою культурою мислення, умінням ясно й 

логічно висловлювати свої думки; навички самостійного опанування нових знань; уміння  

працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, електронними базами 

даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: Розглядаючи читання як засіб спілкування, вміти організувати роботу 

студентів залежно від мети навчальної ситуації, типу тексту, готовності студентів до 

прогнозування змісту, мовленнєвої здогадки, застосування отриманої інформації в 

подальшому усному та писемному мовленні. Використання сучасних прийомів, методів і 

засобів навчання. 

Розуміти різноманітні тексти і розкривати інформацію, що міститься в них. Виділяти 

проблематику і тематику художнього твору. Вміння висловлюватись вільно і спонтанно, 

не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки. Висловлюватись з необхідним 

ступенем деталізованості і тематичної складності, демонструючи вільне володіння 

прийомами структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на 

синтаксичному рівні. 

 

                           Програма навчальної дисципліни 

         Кредит 1. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.12-14. 

Тема 1. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.12. 

Тема 2. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.13. 

Тема 3. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.14. 

         Кредит 2. . Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.15-17. 



Тема 1. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.15. 

Тема 2. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.16. 

Тема 3. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.17. 

         Кредит 3,5. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.18-21. 

Тема 1. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.18. 

Тема 2. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.19. 

Тема 3. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.20. 

Тема 4. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.21. 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

VIІ семестр 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

 Усь

ого  

у тому числі Усього  у тому числі 

л П Лаб інд Ср л П Лаб інд С

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

           Кредит № 1. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.12-14 

Тема 1. E.-M. Remarque 

«Drei Kameraden». 

Гл.12. Розбір та 

вивчення нових 

лексичних одиниць. 

Виконання лексико-

граматичних вправ.  

Визначення теми, 

основних питань. 

Переказ глави 

10  6   4       

Тема 2.  E.-M. 

Remarque «Drei 

Kameraden». Гл.13. 

Розбір та вивчення 

нових лексичних 

одиниць. Виконання 

лексико-граматичних 

вправ. Визначення 

теми, основних питань. 

Переказ глави. 

    10  6   4       

Тема 3.  E.-M. 

Remarque «Drei 

Kameraden». Гл.14. 

Розбір та вивчення 

нових лексичних 

одиниць. Виконання 

лексико-граматичних 

вправ. Визначення 

теми, основних питань. 

Переказ глави. 

10  4   6       

Всього за кредит 1 30  16   14       

                       Кредит № 2. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.15-17 



Тема 1. E.-M. Remarque 

«Drei Kameraden». 

Гл.15. Розбір та 

вивчення нових 

лексичних одиниць. 

Виконання лексико-

граматичних вправ. 

Визначення теми, 

основних питань. 

Переказ глави. 

   10  6   4       

Тема 2. E.-M. Remarque 

«Drei Kameraden». 

Гл.16. Розбір та 

вивчення нових 

лексичних одиниць. 

Виконання лексико-

граматичних вправ. 

Визначення теми, 

основних питань. 

Переказ глави. 

     

10 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6       

Тема 3. E.-M. Remarque 

«Drei Kameraden». 

Гл.17. Розбір та 

вивчення нових 

лексичних одиниць. 

Виконання лексико-

граматичних вправ. 

Визначення теми, 

основних питань. 

Переказ глави. 

КР. 

10  6   4       

Всього за кредит 2 30  16   14       

                       Кредит № 3,5. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.18-21. 

Тема 1. E.-M. Remarque 

«Drei Kameraden». 

Гл.18. Розбір та 

вивчення нових 

лексичних одиниць. 

Виконання лексико-

граматичних вправ. . 

Визначення теми, 

основних питань. 

Переказ глави. 

   11  6   5       



Тема 2. E.-M. Remarque 

«Drei Kameraden». 

Гл.19. Розбір та 

вивчення нових 

лексичних одиниць. 

Виконання лексико-

граматичних вправ. 

Визначення теми, 

основних питань. 

Переказ глави. 

     

11 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5       

Тема 3. E.-M. Remarque 

«Drei Kameraden». 

Гл.20. Розбір та 

вивчення нових 

лексичних одиниць. 

Виконання лексико-

граматичних вправ. 

Визначення теми, 

основних питань. 

Переказ глави 

12  4   8       

Тема 4. E.-M. Remarque 

«Drei Kameraden». 

Гл.21.Розбір та 

вивчення нових 

лексичних одиниць. 

Виконання лексико-

граматичних вправ. 

Визначення теми, 

основних питань. 

Переказ глави. 

КР. 

11  6   5       

Всього за кредит 3,5 45  22   23       

Разом 105  54   51       

 

5. Теми практичних занять 

                                                  VІІ семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1.  E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.12. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ глави. 

4 

2. E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.13. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ глави. 

4 

  3.  E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.14. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ глави.  

6 

  4. E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.15. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ глави. КР. 

4 



  5.          E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.16. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ глави. 

6 

  6. E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.17. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань. КР. 

4 

7.  E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.18. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань. 

6 

8  E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.19. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань.  

6 

9.  E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.20. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань. 

4 

10. E.-M. Remarque «Drei Kameraden». Гл.21. Розбір та вивчення 

нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 

вправ. Визначення теми, основних питань. КР. 

6 

 Разом 54 год. 

                                                              

                                                     6. Самостійна  робота 

                                                     VIІ  семестр 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapitel 12 ). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

          4 

2 Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapitel 13). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

4 

3 Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapitel 14). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 

4 Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapite l5). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

4 

5 Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapitel l6). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 

6 Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapitel 17). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

4 

7. Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapitel 18). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

5 

8. Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapitel  19). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

5 

9. Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapitel 20). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

8 

10. Читання твору E.-M. Remarque «Drei Kameraden». (Kapitel 21). 

Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

5 

 Разом 51 год. 

 

7. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами та ін. 

 

 



8. Методи контролю 

Виконання модульних контрольних робіт, поточне опитування, поточне тестування, 

перевірка ведення зошита.   

  Цілі та зміст цих видів контролю відповідають цілям та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами контрольних 

завдань зумовлено обраними видами контролю і є зручним і практичним. Результати 

контролю виступають показниками успішності студентів, які можна співвіднести з 

очікуваними навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою.  

I. Поточний контроль:  

Усний контроль: опитування  матеріалу з теми, що вивчається.  

Письмовий контроль: різні види письмових творчих завдань з метою перевірки якості 

вивченого матеріалу. 

Підсумковий контроль знань студентів: 
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється виключно за результатами 

поточного контролю. У процесі вивчення кредитів студенти можуть набрати 100 балів. 

Семестровий залік виставляється за умови, коли студент успішно виконав всі  

контрольні завдання та інші види робіт, передбачені навчальною програмою дисципліни, 

і набрав при цьому 60 і більше балів. 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти 

мають право, за дозволом декана* скласти їх до останнього практичного заняття. Час та 

порядок визначає викладач. Залік оформляється під час останнього практичного заняття 

відповідно семестру. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

VІІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота  Накопичуваль

ні бали/ 

Сума 
Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3,5  

Т1 

35 

Т2 

30 

Т3 

35 

Т1 

15 

Т2 

15 

Т3 

10 

 

Т1 

25 

Т2 

25 

Т3 

25 

Т4 

25 

 240 

б. 

350 / 3,5 = 100 

б. 

     КР

1- 

60 

б. 

   КР

2- 

50 

б 

 110 

б. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

 



Критерії оцінювання знань студентів 4 курсу з курсу «Аналітичне читання»  

1.Усні відповіді на теоретичні питання: 
• ґрунтовність теоретичних знань з курсу;                                                     

• володіння науковою термінологією і поняттями з курсу;  

• повнота розкриття питання під час відповіді; вміння ілюструвати теоретичний 

матеріал прикладами; 

• упевненість, переконливість суджень; уміння аргументувати свою думку; 

• уміння порівнювати, робити необхідні висновки та узагальнення; 

• логіка викладу думок, рівень володіння культурою мовлення. 

2. . Виконання практичного завдання: 
• повнота виконання роботи; 

• правильність виконання запропонованого завдання; 

• уміння теоретично прокоментувати правила; 

• оформлення письмової роботи. 

3.Виконання письмових (самостійних) завдань: 

• повнота та правильність виконання роботи; 

• оформлення письмової роботи;  

     4.Виконання письмових (кредитних) завдань: 

• повнота та правильність виконання роботи; 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Методичні рекомендації. 

 

14. Рекомендована література: 

Базова 

1. Erich Maria Remarque. Drei Kameraden.- Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1991.  

2. Зиброва Г.Г. Учебное пособие по немецкому языку для развития навыков устной 

речи.- М:НВИ- ТЕЗАУРУС, 2000.- 398 с. 

Допоміжна  
     1. Андронкина Н.М. Коммуникативное чтение: Учебное пособие. – СПб.: КАРО, 2003.  

2. Домашнев А.И. Шишкина И.П. Интерпретация художественного текста. – М.: 

Просвещение, 1989. 

3. Гильчонок Н.Л. Аналитическое чтение. – Санкт-Петербург: Союз, 2000. 

4. Семестр с книгой. Избранные художественные тексты для углубленного изучения 

немецкого языка. – М.: КНОРУС, 2009 

   5. Meyers Lexikon in neun Bänden.  

Інформаційні ресурси 

1. http://www.babla.ru/ 

2. http://www.classes.ru/ 

3. http://germanlang.web-3.ru/useful/portals  

4. http://lerndeutsch.com/ 

5. www.lingvo.ua 

6. http://www.multikulti.ru 

7. www.multitran.ru 

8. http://www.nthuleen.com/teach/vocab.html 

 9. http://www.pons.de 

 10. http://www.vorleser.net/ 

 

 

 

 

http://www.babla.ru/
http://www.classes.ru/
http://germanlang.web-3.ru/useful/portals
http://lerndeutsch.com/
http://www.lingvo.ua/
http://www.multikulti.ru/
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http://www.nthuleen.com/teach/vocab.html
http://www.pons.de/
http://www.vorleser.net/

