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Анотація 

Навчальна дисципліна «Комунікативні стратегії німецької мови» 

викладається згідно робочої навчальної програми, укладеної відповідно до 

кредитно-трансферної системи. Програма «Комунікативні стратегії німецької 

мови» призначена для студентів VІ курсу, які навчаються за спеціальністю 

«035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

німецька». У межах цього курсу студенти продовжують формувати 

загальнокультурну, комунікативну, лінгвістичну та перекладацьку 

компетентність, а саме розвивають здатність здійснювати спілкування 

іноземною мовою, забезпечувати адекватне розуміння при обміні 

інформацією. 

Ключові слова: методика, лінгвістична дисципліна, технологія 

навчання, аудиторні заняття, позааудиторна робота, змішане навчання, 

дистанційне навчання, науково-дослідницька робота. 

 

 

Abstract 

The academic discipline "Communication strategies of the German 

language" is taught according to the working curriculum concluded in accordance 

with the credit transfer system. The program "Communication strategies of the 

German language" is intended for VI – year students studying in the specialty" 

035.043 German languages and Literatures (translation inclusive), the first –

German". Within the framework of this course, students continue to develop 

general cultural, communicative, linguistic and translation competence, namely, 

they develop the ability to communicate in a foreign language, provide adequate 

understanding when exchanging information.  

Keywords: methodology, linguistic discipline, teaching technology, 

classroom classes, extracurricular activities, blended learning, distance learning, 

research work. 

 



ВСТУП 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані 

результати. 

 Мета курсу «Комунікативні стратегії німецької мови» полягає у 

вдосконаленні умінь та навичок володіння усною та писемною мовами. 

Навчальний матеріал курсу характеризується нормативною правильністю і 

включає явища, що є найуживанішими та мають на меті практичне оволодіння 

та вдосконалення набутих знань (як в усній та писемній формі) в обсязі 

запланованої тематики, набуття практичних знань з лексики та фразеології, 

вміння користуватися взірцями сучасної німецької мови.   

 Завдання курсу: 

- забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, необхідних 

для свідомого професійного володіння німецькою мовою; 

- надати студентам можливість вдосконалювати основні види комунікативної 

діяльності (діалогічним та монологічним мовленням, читанням та 

розумінням німецькомовних текстів, письмом); 

- продовжити роботу по формуванню практичних навичок обробки тексту 

при перекладі з німецької мови на українську та з української на німецьку. 

Передумови вивчення дисципліни: «Практичний курс німецької 

мови», «Практична граматика німецької мови», «Країнознавство», «Ділова 

німецька мова», «Стилістика». «Лексикологія», «Лінгвостилістичний аналіз 

художнього тексту». Мовний курс має міжкультурну спрямованість, 

змістову основу якого складають повсякденні і святкові культури як 

німецькомовних країн, так і українського народу. 

Навчальна дисципліна складається з 5 кредитів.  

Програмні результати навчання:  

- знання oснoв та істoрії фундаментальних дисциплін як теоретичної 

бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі вітчизняного і 

зарубіжного мовознавства і літературознавства; 



- вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, 

демонструючи рівні сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на 

рівні С1 – B 2 з основної іноземної мови і на рівні В 1 – з другої іноземної 

мови, згідно з Загальноєвропейськими стандартами мовної освіти; 

- здатність філологічно аналізувати тексти на іноземній мові; 

- вміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу і 

інтерпретації тексту; 

- здатність визначати ступінь і глибину засвоєння навчального 

програмного матеріалу, прищеплювати учням навички самостійного 

опанування й поповнення знань; 

- навички публічної етичної поведінки. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

- бути здатними знаходити у повідомленні потрібну інформацію, 

визначати послідовність подій, сформувати механізм контекстуальної 

здогадки; 

- уміння користуватись науковою, навчальною, довідковою 

літературою; 

- уміння вести наукову дискусію й володіння навичками публічного 

виступу; 

- дотримуватись у процесі навчання принципу системності, 

систематичності й послідовності для формування міцних знань; 

- дотримуватись у процесі навчання принципу системності, 

систематичності й послідовності для формування в учнів міцних знань; 

ІІ. Фахові:  

- здатність використовувати знання та вміння спонтанного 

непідготовленого спілкування; 

- спираючись на психофізіологічні механізми сприйняття мовлення, 

активізуючи спонукально-мотиваційну, аналітико-синтетичну та виконавчу 



сфери особистості, використовуючи прагматичні тексти (оголошення 

програм, прогнозу погоди по радіо, телебаченню тощо), фабульні тексти, 

описи, розповіді, повідомлення, роздуми вміти розуміти сприйняте на слух 

усне мовлення і реагувати на нього за умови, що спілкування здійснюється 

стандартною німецькою мовою в нормальному темпі; 

- бути здатними аргументувати питання проблемного характеру, 

пов`язані з необхідністю опису, порівняння, протипоставлення, аналізу, 

оцінки та формулювання висновків, відстоюванням власної точки зору, 

аргументуванням тощо. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Захист навколишнього середовища. 

Тема 2. Зміни в світі. 

Тема 3. Шляхи глобалізації. 

Тема 4. Реферування статті за темою. 

Тема 5. Термін «глобалізація». 

Тема 6. Життя за кордоном. 

Тема 7. Міжнародна кар’єра. 

Тема 8. Аудіювання за темою. 

Тема 9. Органи мислення. 

Тема 10. Віртуальне сприйняття. 

Тема 11. Відчуття запаху. 

Тема 12. Реферування статті за темою. 

Тема 13. Тактильне відчуття. 

Тема 14. Відчуття смаку. 

Тема 15. Шосте відчуття. 

Тема 16. Аудіювання за темою. 

Тема 17. Зміни цінностей, поглядів. 

Тема 18. Нові форми пізнання. 

Тема 19. Досвід часу. 

Тема 20. Реферування статті за темою. 



3. Рекомендована література 

Базова 

1. Deutsch als Fremdsprache. Н.И. Супрун, Т.И. Кулигина, В. Шмальц 

Практический курс немецкого языка Ч.2 Учебник: - М.: Ин. Язык 2004 -560 с. 

2. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe- Abschlusskurs /Kursbuch. 

Michaela Perlmann-Balme, Sussane Schwalb, Dörte Weers 2008- 128S. 

3. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe- Abschlusskurs /Arbeitsbuch. 

Michaela Perlmann-Balme, Sussane Schwalb, Dörte Weers 2008- 128S. 

Додаткова 

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

2. DUDEN.  Dudenverlag, 1989. 

3. Ein Stückchen Deutschland. Bilaterales Landeskundeprogramm Ukraine-

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

4. Ein Stückchen Deutschland. Bilaterales Landeskundeprogramm Ukraine-

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

5. Jugendmagazin. – 1996-1999. 

6. Kuepper Heinz. PONS. Woerterbuch der deutschen Umgangssprache. - 

Stuttgart: Ernst Klett Verlag fuer Wissen und Bildung GmbH, 1987. 

7.Kuntsch, Riswanowa. Deutsch – Land und Leute, Київ, 1993. 

8. Langenscheidts Grosswoerterbuch der deutschen Umgangssprache. – Berlin: 

Langenscheidt, 1998. 

9. Lusensky H., Schreiber H., Köhler H. Bildergeschichten im Deutschunterricht 

für Ausländer. – Leipzig: VEB Enzyklopädie, 1981. 

10. Schmölzer Sabine-Eibinger... Sprachlernspiele. –Wien: Jugend und Volk, 

1998. 

11. Themen neu 3. Lehrwerk fuer DaF. Arbeitsbuch – Ismaning: Max Hueber 

Verlag, 1993.  

12. Wicke, Reiner Ernst. Kontakte knüpfen. – Berlin: Langenscheidt, 1995.  

13. WirvervollkommnenunserDeutsch. Учебное пособие для чтения и 

обсуждения. – Москва: Менеджер, 1999. 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних 

занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, комп’ютерні 

презентації результатів досліджень, створення індивідуальних проєктів, 

тестові завдання, контрольні роботи. 

 


