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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний курс основної мови» 

складена Коваленко О.В. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

напряму 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) та 035.04 Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

Предметом вивчення даного курсу є лексичні та граматичні одиниці, зв’язки між ними задля 

подальшого розвитку та впровадження німецькомовної комунікативної компетенції студентів у 

різних міжкультурних (загальнокультурних, наукових та професійних) мовленнєвих ситуаціях на 

рівні В 2.1 – В 2.2. вивчення граматичних явищ та лексичного матеріалу до актуальних тем згідно з 

вимогами середнього рівня оволодіння мовою. 

Міждисциплінарні зв’язки: Реалізація основних завдань курсу «Практичний курс основної 

мови» здійснюється на основі тісних міжпредметних зв’язків з фахових дисциплін лінгвістичного 

циклу, а також з, культурологією, соціологією та психологією, які входять в навчальний план 

підготовки студентів зазначеної спеціальності, а також географією та політологією. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: Засвоєння студентами лексичних, граматичних, фонетичних та культурних 

особливостей німецької мови. 

Завдання курсу: набуття практичних навичок із створення текстів усної та письмової 

комунікації, вправляння із фонетичних та граматичних тем, згідно з програмою, відтворення 

німецькомовних текстів усно та письмово при аудіюванні. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

– Навички роботи з теоретичною та емпіричною науковою інформацією, знання 

способів її отримання та базової обробки для рішення науково-дослідницьких, 

професійних та соціальних задач; 

– Здібність до письмового та усного мовлення; здатність правильно та виважено 

оформлювати результати мисленнєвої діяльності; 

– Володіння навичками академічного мовлення; 

– Підготовка наукових оглядів, анотацій; 

– Створення рефератів та бібліографічних описів за тематикою досліджень; 

– Володіння навичками участі у наукових дискусіях, виступи із доповідями та 

повідомленнями 

ІІ. Фахові:  

– Вільне володіння німецькою мовою, як мовою міжнародного спілкування та 

академічної діяльності 

– Володіння навичками академічного мовлення; 

– Підготовка наукових оглядів, анотацій; 

– Створення рефератів та бібліографічних описів за тематикою досліджень; 

– Володіння навичками участі у наукових дискусіях, виступи із доповідями та 

повідомленнями 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 450 годин/15 кредитів ECTS. 

1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Кредит 1 – 2. Перше знайомство. Знайомство. Наш курс. «Ти» або «Ви». 

Правила етикету. Суспільство, в якому звертаються на «ти». Як ми сприймаємо навколишній 

світ. Мистецтво. Я – українець! Майбутнє моєї країни. Спілкування в Інтернеті. 

Кредит 3. Навчання у вищому навчальному закладі. 

Перспективи навчання у вищому освітньому закладі. Вибір майбутнього навчального закладу. 

Університет майбутнього. Вища освіта закордоном. Студентська бібліотека. Студентське дозвілля. 

Наукове життя студента. Навчання в Україні та Німеччині. 

Кредит 4 – 5. Вибір майбутньої професії. 

Професія вчителя. Моя майбутня професія – вчитель німецької мови. Хід заняття німецької 

мови в школі. Німецька мова – засіб комунікації у навчальному процесі.  Лексичні ігри на заняттях 



німецької мови. «Jugend forscht» молодіжна організація, що підтримує наукові дослідження 

молоді. Інтернет – засіб спілкування та навчання. 

Кредит 6. Режим дня. 

Мій робочий день. Ідеальний режим робочого дня. Шлях до місця навчання або роботи. 

Управління часом. Структурування робочого дня. Гороскоп. Що трапиться сьогодні? Щоденник – 

допомога у структуруванні робочого розкладу. Мій вихідний день. У сімейному колі. 

Кредит 7 - 8. Ландшафт рідного краю та погода. 

Форми ландшафту. Особливості лісного ландшафту. Гірний масив. Ландшафт Німеччини. 

Національний парк «Sächsische Schweiz».  Море та ландшафт узбережжя. Чорне море – перлина 

України. Прогноз погоди. Погодна карта України. Погода та одяг. 

Кредит 9 – 10. Вільний час та дозвілля студентів. 

Вільний час німецьких студентів. Дозвілля української молоді. Як часто ми читаємо? Відомі 

сучасні німецькі письменники. Популярні молодіжні видання України. Моя улюблена книга. Заходи 

вихідного дня в моєму місті. Театральне мистецтво. Музика. 

Кредит 11 – 12. Свята в Україні та Німеччині. 

Національні традиції в Україні. Календар свят. Святкові традиції у Німеччині. Святкування 

Різдва у Німеччині та Україні. День матері. Пасха. Студентські вечірки. 

         Кредит 13. Родина і суспільство. 

         Любов та сім’я. Якою буває родина. Типи родини у сучасному суспільстві. Відносини в родині. 

Проблеми дітей та батьків. Сімейні вечори. Родинні традиції.         Родина майбутнього.  Відпочинок 

у родинному колі. 

    Кредит 14 - 15. Проблеми житла в Україні та Німеччині. 

Мій дім – моя фортеця. Вид з мого вікна. Сучасна архітектура. Студентський гуртожиток. 

Сучасні комунальні квартири. Пошук житла. Der Mietvertrag. Гостинна оселя. Зустрічаємо гостей. 

Моя майбутня квартира. Traumhaus. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Навчально-методичний комплекс DU I, DU IІ / Бориско Н., Брунер К., Каспар-Хене Х. та ін. – 

Вінниця: Нова книга, 2009. – 452 с. 

2. Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Учебник немецкого языка. Ч. 2 – 3. – М.: Ин.язык, 

2001.  

3. Практический курс немецкого язика (для начинающих). Зав’ялова М.В., Ильина Л.В. – М.: 

ЧеРо, 1997. 

4. Кочетова С.О. Практикум по немецкому языку. Spiel und Stil: Пособие по разговорной 

практике. – СПб: Издательство «Союз», 2002. – 192 с.  

5. Перельман А. Жизнь по-немецки. – СПб: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2004.   

Допоміжна 
1. Тематический словарь современного немецкого языка. Средний уровень / Сост. В. Е. Салькова. 

— М.: ACT: ХРАНИТЕЛЬ: Восток - Запад, 2008. — 512 с.  

2. Формановская Н.И., Соколова Х.Р. Речевой этикет. Русско-немецкие соответствия: Справочник. 

2-е изд. испр. и доп.  – М.: Высш. шк., 1992. – 95 с. 

3. Гандельман В.А., Катаєва А.Г. Немецкий язик для гуманитарных вузов. – М.: Высш. Шк.., 2000. 

4. Handbuch deutscher Kommunikationsverben/ Harras G., Winkler E. – Walter de Gryter: Berlin, 2004 – 

S. 534. 

5. Langenscheidts Grosswörterbuch der deutschen Umgangssprache. – Berlin: Langenscheidt, 1998. 

6. 200 немецких сильных и неправильных глаголов — М.: Астрeль: ACT, 2007. — 3 0 , [ 2 | с . 

 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання:  5 семестр – залік, 6 семестр - 

іспит. 

5.Засоби діагностики успішності навчання: проведення контрольних робіт та виконання 

тестових завдань, виконання додаткових лексичних та граматичних завдань на засвоєння 

навчального матеріалу. 


