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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Комунікативні стратегії 

основної мови» складена Кирилюк С. В. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня магістра спеціальності 035 Філологія, предметна спеціалізація 035.043 

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька, освітня 

програма: Німецька мова і література. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення різних видів мовленнєвої діяльності, 

як письмової так і усної в рамках літературної норми німецької мови.  

Міждисциплінарні зв’язки: Дана дисципліна є логічним продовженням вивчення 

німецької мови («Практичний курс німецької мови», «Практична граматика німецької 

мови», «Країнознавство», «Ділова німецька мова», «Стилістика». «Лексикологія», 

«Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту») та має на меті: ознайомлення студентів з 

актуальними проблемами людського спілкування, що розглядаються в межах 

міжкультурного підходу; набуття студентами навичок адекватної мовної поведінки у 

різних комунікативних ситуаціях з урахуванням знань мовного етикету та немовних 

засобів спілкування для вдосконалення набутих граматичних знань студентам 

пропонується ряд граматичних вправ, що складені, в основному, за принципом 

закріплення граматичного явища на знайомій і також новій лексиці. Лексичні вправи 

розраховано на активне засвоєння і використання лексики та фразеології. Це вправи, які 

передбачають роботу над окремими словами або словосполученнями  та вправи до теми, 

завдання яких полягає у розвиткові навичок усного мовлення: відповіді на запитання до 

тексту, складання мовних ситуацій, написання коротких творів, порівняльний аналіз явищ 

у суспільстві. На окремих заняттях передбачено такі види вправ на розвиток усного 

мовлення, як рольові ігри та дискусії. Тексти на соціально-побутову тематику, складені з 

урахуванням певних граматичних і лексичних тем, достатньо насичені лексико-

фразеологічним матеріалом. Базовим підручником курсу є „Mittelpunkt. Neu C1.2. Deutsch 

als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 

У програмі курсу широко використані у якості  додаткового  матеріалу статті з 

німецьких журналів, газет та інтернету, уривки творів німецьких авторів, аудіовізуальний 

матеріал. 

 

Програма навчальної дисципліни «Комунікативні стратегії німецької мови» 

 

Кредит 1 Глобалізація сьогодення 

Тема  1. Захист навколишнього середовища. 

Тема  2. Зміни в світі. 

Тема  3 Шляхи глобалізації. 



Тема  4. Реферування статті за темою 

Кредит 2 Глобалізація сьогодення 

Тема 5. Термін «глобалізація». 

Тема 6. Життя за кордоном. 

Тема 7. Міжнародна кар’єра. 

Тема 8 Аудіювання за темою 

Кредит 3. Наші відчуття. 

Тема 1. Органи мислення. 

Тема 2. Віртуальне сприйняття. 

Тема 3. Відчуття запаху. 

Тема  4. Реферування статті за темою 

Кредит 4. Наші відчуття. 

Тема  5. Тактильне відчуття. 

Тема  6. Відчуття смаку. 

Тема  7. Шосте відчуття. 

Тема  8 Аудіювання за темою 

Кредит 5.  Зміни в житті. 

Тема 1. Зміни цінностей, поглядів. 

Тема 2. Нові форми пізнання. 

Тема 3. Досвід часу.  

Тема  4. Реферування статті за темою 

Кредит 6.  Зміни в житті. 

Тема  5. Перетворення. 

Тема  6. Початок нового життя. 

Тема  7. Життя за кордоном 

Тема  8 Аудіювання за темою 

Кредит 7.  Люди сьогодення 

Тема 1. Соціальний рік. 

Тема 2. Допомога людям похилого віку. 

Тема 3. Допомога дітям з вадами. 

Тема  4. Реферування статті за темою 

Кредит 8.  Люди сьогодення 

Тема  5. Інклюзивне навчання. 

Тема  6. Сприйняття різноманітності світу. 

Тема  7. Навколо світу. 

Тема  8 Аудіювання за темою 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу є: 

 вдосконалення граматичних явищ та лексики до актуальних тем; 

 ознайомлення з різними стилями мови; 

 набуття країнознавчих знань. 

Матеріал, що вивчається, забезпечує мовне опрацювання широкого кола ситуацій і 

передбачає використання німецькомовних джерел. Приділяється багато уваги таким 

формам роботи, як аудіювання та говоріння. Характерною рисою навчального курсу є 

поєднання навичок читання, говоріння, аудіювання та письма. Використання аудіо- та 

відеоматеріалів дає можливість студентам ознайомитися з реальними мовленнєвими 

ситуаціями 



Завдання курсу: 

- розвивати навички читання і розуміння текстів  

- збагачувати словниковий запас фаховою термінологією;  

- розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення; 

- навчити формулювати власну думку щодо прочитаного тексту. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- комунікативні навички, здатність до самопрезентації та презентації результатів 

науково-дослідної діяльності, здатність до викладання;  

- загально-гуманітарна та філологічна ерудованість; 

- поглиблені знання в галузі мовознавства і літературознавства, сучасних 

інформаційних технологій в обсязі, необхідному для здійснення професійної діяльності; 

- професійна робота з комп'ютером, програмним забезпеченням, іншомовною 

літературою, словниками, тощо; 

- навички набуття, обробки, збереження та поширення професійної наукової 

інформації, фахова науково-інформаційна діяльність. 

ІІ. Фахові:  

- здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової 

цивілізації з поважним ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини, ідеї 

збереження миру; 

- здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних 

інновацій, розвивати творче мислення, потребу в постійному духовному та 

інтелектуальному самовдосконаленні; 

- здатність використовувати систему знань в галузі гуманітарних і професійно - 

орієнтованих дисциплін для забезпечення комунікації іноземними мовами в широкому 

плані; 

- здатність використовувати систему знань в галузі лінгвістики, літератури, вести 

дослідницьку роботу. 

Курс розрахований на 150 годин/5 кредитів, що включає практичні заняття та 

самостійну роботу. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1, 2. Глобалізація сьогодення. 



Поняття «глобалізація». Вплив глобалізації на життя людини. Наслідки глобалізації. Зміна 

кліматичних умов та їх вплив на життя людини. Граматика: стійкі іменниково-дієслівні 

сполучення, прийменники з Genitiv. 

Кредит 3, 4. Наші відчуття. 

Відчуття шуму. Віртуальне сприйняття.Відчуття людиною запаху.  

Тактильне відчуття та його значення. Відчуття смаку у людини. Значення «шостого 

відчуття». Граматика: займенник «es», іменники з прийменниками ( керування). 

Кредит 5, 6.  Зміни в житті. 

Визначення цінностей та поглядів. Чи потрібна нам нова культура навчання?. Витрата 

часу. Час та досвід часу. Граматика:непряма мова, поширене означення. 

Кредит 7, 8. Люди сьогодення.  

Соціальний рік. Допомога людям похилого віку. Допомога дітям з вадами. Інклюзивне 

навчання. Сприйняття різноманітності світу. Навколо світу. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Mittelpunkt. Neu C1.2. Deutsch als Fremdsprache  für Fortgeschrittene. 

2. I. Schumann „Mittelstufe Deutsch“. KB Verlag für Deutsch. 

3. F. Frühwirth „Mittelstufe Deutsch“ AB Verlag für Deutsch. 

4. H. Böll „Ansichten eines Clowns“ 

5. Tatsachen über Deutschland“. 

6. „Die Welt“. 

7. „Die Zeit“. 

8. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. 

9. Комп’ютерні програми “Einblicke“. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Основною формою підсумкового контролю в першому семестрі є екзамен, як спосіб 

комплексної перевірки та диференційованого оцінювання якості засвоєння 

студентами навчального матеріалу з курсу. Контроль здійснюється у вигляді модульних 

контрольних робіт, комп’ютерних тестів на освітньому просторі університету. Для 

оцінювання використовується національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, 

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

Засоби діагностики успішності навчання: 



До засобів діагностики успішності навчання належать: тестування, усне та 

письмове опитування, самостійна робота, виконання практичних завдань.  

У першому семестрі 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 

 

 

 

 

 

 

 


