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ВСТУП 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Практичний курс 

німецької мови» складена Корнєвою Н. А. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів напряму 035.043 Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно)), перша – німецька. 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є лексика за обраними темами, 

основні граматичні елементи, синтаксичні структури для практичного використання 

їх на письмі та в усному мовленні.  

 Міждисциплінарні зв’язки: Реалізація основних завдань курсу «Практичний 

курс німецької мови» здійснюється на основі тісних міжпредметних зв’язків з 

фахових дисциплін лінгвістичного циклу, які входять в навчальний план підготовки 

студентів зазначеної спеціальності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Представлена програма навчальної дисципліни «Практичний курс німецької 

мови» розрахована на студентів, що володіють рівнем А 1.2. та В.1.1 за 

загальноприйнятим європейським стандартом. Лексичний та граматичний 

матеріали, що пропонуються для вивчення, орієнтовано на студентів, що вже 

володіють достатнім базовим рівнем німецькомовної компетенції. Тому метою 

даного курсу є подальший розвиток  та впровадження німецькомовної 

комунікативної компетенції студентів у різних міжкультурних (загальнокультурних, 

наукових та професійних) мовленнєвих ситуаціях  

Завдання курсу полягає у розвитку мовних знань, навичок та вмінь студента, 

спрямованих на всебічний розвиток його професійних та комунікативних 

компетенцій, та росту його як культурно свідомої особистості. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 
- визначати пізнавальну мету та організовувати її досягнення; 

- вміти пояснити свою мету; 

- організовувати планування, аналіз, рефлексію, самооцінку власної 

навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення німецької мови; 

- працювати із навчальним матеріалом (текстовий, аудіо- та відеоматеріал), 

вміти його проаналізувати, впровадити на практиці іншомовного мовлення; 

- в усній та писемній формі за використання комп’ютерних засобів та 

технологій (текстові та графічні редактори, презентації), вміти представити 

результати навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення німецької мови та 

набуття вмінь, навичок та методологічних знань щодо її викладання; 

- здатність до навчання;  

- уміння працювати самостійно.  

ІІ. Фахові:  
- уміння продемонструвати знання з практичної граматики та 

розуміння граматично правильної мови; 

- навики практичного застосування знання граматики (морфології); 

- уміння інтерпретувати та пояснювати правила з практичної граматики; 

- комунікативні навики, усна та письмова граматично правильна комунікація; 

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності 

німецької мови; 



- здатність вільно користуватися німецькою мовою у професійних, наукових 

та ін. цілях; 

- навики знаходити інформацію з первинних та 

вторинних інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через 

пошукові системи онлайн. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 780 годин/26 кредита ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1-5 

Тема 1. Знайомство. 

Привітання. Як у тебе справи? Де ти живеш? Де ти навчаєшся? Знайомство у 

групі. Друзі. Студентська спільнота. Граматика: Артикль. Іменник. 

Відмінювання іменників. Прийменник. Питальні слова. Акцент у реченні. 

Тема 2. Родина. 

У родинному колі. Я люблю свою родину. Брати та сестри. Відносини із 

батьками. Граматика: Відмінювання займенників. Присвійні займенники. 

Тема 3. Дім та оселя.  

Моя оселя. Мій дім – моя родина. Я люблю свій дім. Облаштування квартири. 

Хто живе у домі? Дім моєї мрії. Граматика: Прийменники із давальним та 

знахідним відмінком. 

Тема 4. Навчання. 

Навчання у школі. Дресс-код в університеті. Відносини у студентській групі. 

Студентське життя. Проблеми студентської молоді. Дружба та кохання. Граматика: 

Відмінювання іменників. Утворення множини іменників. Прислівники. 

Тема 5. In Sprachlabor.  

Я люблю навчання. Я вивчаю німецьку мову. Складнощі у вивченні іноземної 

мови. Які переваги надає знання німецької мови? Граматика: Імператив (наказовий 

спосіб). Речення із однорідними членами.  

Тема 6. Культура харчування.  

Час для обіду. Культура харчування. Фрукти та овочі – корисна їжа. Національні 

смаки та блюда. Ресторани та кафе. Корисна їжа – здорове життя. Дієти. 

Граматика: Перфект. Займенник «man». 

Кредит 6 – 11.   

Тема 1. Режим дня.  

Моє життя. Родинні зв’язки.  Режим дня. Що ти робиш впродовж дня? 

Скільки часу ти витрачаєш на навчання? Мій вільний час. Граматика: 

Минулий час. Інфінітив з zu та без zu. 

Тема 2. Вільний час студента. 

Організація вільного часу студентів. Відпочинок у вихідні. Читання або 

фотографування. Я люблю ходити у гості. Ти прийдеш до мене в гості? Як 

приймати гостей? Граматика: Майбутній час. Футур І. Порядок слів у реченні.  

Тема 3. Моє хобі. 

Моє хоббі. Моє хоббі – подорожі. Репортажі з всесвітніх подорожей. Чим 

подорожувати?  Подорожі до Германії та Австрії. Щоденник туриста. Моя 

надзвичайна подорож. Спорт – це хоббі. Спортивні ігри. Граматика: Порядок 

слів у реченні – Objektsatz. 

Тема 4. Автобіографія. 



Моє життя. Шкільні роки та навчання в університеті. Характеристика якостей 

людини. Яка ти людина? Особливості характеру. Граматика: 

Плюсквамперфект. Порядок слів: Temporalsatz. 

Тема 5. Місто. На вулиці. 

У якому місті ти живеш? Моє улюблене місто. Міста України. Київ – столиця 

України. Берлін – столиця Німеччини. Найвидатніші міста світу. Граматика: 

Пасивний стан. Географічні назви. Топоніми. 

Тема 6. Одяг. 

Я обираю одяг. Мода студентства. Мода і сучасність. Модні покази. Відомі 

модельєри. Мода і стиль. Повсякденний одяг. Який одяг обрати для вечірки? 

Модні журнали. Граматика: Відмінювання прикметників. Складені 

прикметники.  

Кредит 12 – 17  

Тема 1. Шоппінг. Я люблю ходити до магазину. Магазин одягу. Лавка 

продовольчих товарів. Супермаркет. Де ти купуєш їжу? Ринок. Великі 

крамниці. Як часто ти ходиш до крамниці? Шоппінг – задоволення або 

хвороба? Граматика: Відмінювання прикметників. 

Тема 2. Крамниці. 

Навчальне приладдя. Магазини для шкільного приладдя. Спеціальні 

магазини. Продовольчий магазин. Крамниця для будівельників. Магазин 

здорового харчування.  Граматика: Satzgefüge – Attributsätze, Lokalsätze, 

Finalsätze. 

Тема 3. Пори року.  

Пори року у календарі. Осінь. Зима. Весна. Літо. Мій улюблений сезон року. 

Місяці року. Як ти зустрічаєш Новий рік? Весняні свята. Літні канікули. 

Осіння краса. Погодні умови. Погода у моєму місті. Граматика:  Займенник 

„es“. Порядок слів: Komparativsätze, Konditionalsätze. 

Тема 4. У лікарні. 

Як часто ти ходиш до лікарні? Лікарі за профілем. Як поводитися у лікаря. 

Візит до лікаря. Рецепт. Аптека. Що приписав Вам лікар? Ліки. Вітаміни. 

Корисні ліки. Здоровий спосіб життя. Домашні ліки. Граматика: Konjunktiv. 

Тема 5. Пошта.  

Поштове відділення. Листи. Я часто пишу листи. Листування із друзями. Що 

краще: інтернет-спілкування або листування? Граматика: Konjunktiv. 

Тема 6. Телефон. 

Телефон – засіб спілкування. Як часто ви використовуєте телефон? Телефон 

чи особисте спілкування. Телефонна розмова заощаджує час.   

Кредит 18 - 22 

Тема 1. Підготовка до Подорожей. 

Підготовка до подорожей. Що ти очікуєш від подорожей? Де ти любиш 

подорожувати? Міста для подорожей. Подорожі у справі. Відрядження. 

Граматика: Іменник (повторення). 

Тема 2. Подорожі. 

Подорожі закордон. Подорожі до Німеччини. Що ти береш із собою у 

подорож? Подорожі до Європи. Граматика: Дієслово. Дієвідмінювання.  

Тема 3. Музика в нашому житті. 

Музика як вид мистецтва. Класична та сучасна музика. Сучасна музична 

культура та субкультура. Улюблені виконавці та групи. 



Тема 4. Спорт та здоровий спосіб життя. 

Види спорту. Всесвітні спортивні змагання. Футбол чи фігурне катання? 

Здоровий спосіб життя. Спорт і вік людини. Німецькі спортивні досягнення. 

 Кредит 23 – 26. 

Тема 1. Книжки та журнали. 

Книжки, які я читаю з дитинства. Мої улюблені історії. Казки. Художня 

література для молоді. Сучасні автори. Письменники Німеччини. Презентація 

книги. Граматика. Сильні та слабкі дієслова. Особливості дієвідмінювання.  

Тема 2. Кіно.  

Кінотеатр. Афіша. Кіносеанс. Фільми. Відомі актори. Популярні фільми. Мій 

улюблені актор та акторка. Мій перший кіносеанс. Кінофестивалі. 

Кінокритика. Граматика: Повторення – Інфінітив. 

Тема 3. Театр. 

Театральна вистава. Облаштування театру. Де придбати квитки до театру? 

Моя улюблена вистава. Ми з родиною у театрі. Ми з друзями часто ходимо до 

театру. Улюблені театральні актори. Граматика: Відмінювання прикметників. 

Тема 4. Молодіжна культура. 

Театр та кіно для молоді. Молодіжна субкультура. Молодіжна музика. 

Молодіжна музична група. Чим зайнята молодь у вільний час? Спорт і 

молодь.  

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Кудіна О.Ф. Німецька мова для початківців : навч. посіб. для студ. Вищих навч. 

закладів. / О. Кудіна, Т. Феклістова. – 3-тє вид. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 

520 с. 

Допоміжна 
1. Євгененко Д.А., Білоус О.М. та ін. Grammatik. Практична граматика німецької 

мови. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 399 с. 

2. Кудіна О.Ф. Die Länder, wo man Deutsch spricht. Навчальний посібник з 

лінгвокраїнознавства. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 225 с. 

3. Великий німецько-український словник. Das große deutsch-ukrainische 

Wörterbuch. Укладач В.Мюллер, Київ : Видавничий дім «Чумацький шлях», 

2005.  

4. Німецько-український – українсько-німецький словник. Deutsch-ukrainisches 

– Ukrainisches-deutsches Wörterbuch. / За ред. Е.І.Лисенко. – Київ : Феміна, 

1994.  

5. Alles Gute! Ein deutscher Fernsprachkurs. – Berlin-München-Wien-Zürich-New 

York : Langenscheidt, 1992. – 300 S. 

6. Dreyer, Schmidt. Совершенствуем знание немецкого языка. – Киев : Методика, 

1996 – 336 с. 

 Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.  

4.     Засоби діагностики успішності навчання: перевірка виконання 

студентами творчих завдань,  проведення контрольних робіт, тестування. 

 

 


