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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний курс другої 

іноземної мови (німецька)» складена Умаровою А.А. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів напряму 6.020303 Філологія. Переклад. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: лексика, граматика і фонетика німецької 

мови. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу полягають в тому, що оволодіння студентами 

мовленнєвою діяльністю з практичного курсу німецької мови та перекладу базується на 

знаннях, набутих з курсів перекладознавства, теоретичного курсу німецької мови та 

лінгвокраїнознавства Німеччини. 

Мета курсу:         
   «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» має на меті формування у студентів 

іншомовної комунікативної компетенції, навчання видів мовленнєвої діяльності: слухання 

(аудіювання), говоріння, читання й письма, а також формування  навичок адекватного 

перекладу текстів (письмових та усних) художнього, газетно-публіцистичного та офіційно-

ділового стилю, інтелектуальний та особистісний  розвиток майбутніх фахівців. 

Завдання курсу:     

    «Практичний курс німецької мови (німецька)» разом з іншими практичними та 

теоретичними курсами має забезпечити професійну підготовку фахівців з перекладу. Тому 

навчання іноземної мови (німецької) передбачає комплексну реалізацію практичної, 

виховної,  освітньої та розвиваючої мети. 

  Практична мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної та комунікативної 

компетенції. Комунікативна компетенція передбачає здатність сприймати та породжувати 

іноземну мову у відповідності до умов комунікації, лінгвістична компетенція включає знання 

системи мови  та правил її функціонування в процесі комунікації. 

 Освітня мета – оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, 

мова якої вивчається; залучення до діалогу культур; розвиток уміння навчатися. 

Виховна мета полягає у формуванні всебічно розвиненої особистості, котра може 

творчо підходити до виконання професійних і життєво важливих завдань. 

       Розвиваюча мета реалізується у процесі оволодіння студентами досвідом творчості, 

пошукової діяльності, усвідомлення явищ як своєї, так і іншої дійсності. У процесі навчання 

має здійснюватися розвиток критичного мислення, готовність до подальшої самоосвіти в 

галузі володіння іноземною мовою. 

     Практичні завдання курсу полягають в тому, щоб формувати механізми вимови; 

забезпечити вільне, нормативно правильне володіння німецькою мовою, правильне 

висловлення думок у комунікативних ситуаціях; навчити вживати нові лексичні одиниці з 

вже вивченими; формувати та вдосконалювати навички читання, письма; формувати та 

розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення (підготовленого та 

непідготовленого); навчити студентів здійснювати адекватний переклад текстів різних рівней 

складності; сформувати навички перекладацького аналізу тексту; виробити вміння 

ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць; виробити навички застосування 

лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з німецької мови 

на українську і навпаки 

У результаті вивчення даного курсу студент володіє такими компетентностями:  

І.Загальнопредметні: правильно вимовляти та інтонувати текст будь-якої складності; 

правильно застосовувати у практиці письмового і усного мовлення граматичні знання, 

отримані на 2-4 курсах; вживати в усному і письмовому мовленні збагачені граматичні 

структури.;читати і розуміти текст значної складності; розуміти мовлення співбесідника (у 

т.ч. і носія мови), мовлення диктора в аудіо- чи відеозапису, а також мовлення 



кореспондентів/модераторів німецького/ австрійського радіо і/або телебачення; 

висловлюватися, передаючи в усній і  письмовій формах прослуханий текст підвищеної 

складності (літературно-художній, публіцистичний, науковий,  країнознавчий, побутовий); 

вести непідготовлену бесіду на матеріалах прослуханого/прочитаного тексту: задавати 

мотивовані питання, давати короткі і розгорнуті відповіді, вступати у розмову і 

цілеспрямовано вести її, виражати своє ставлення до висловлених у тексті точок зору чи 

фактів. 

 ІІ Фахові: давати повідомлення на основі вивченої тематики; робити доповіді на основі 

вивченої тематики; резюмувати/анотувати прочитаний оригінальний/ прослуханий твір,  

доповідь чи повідомлення; переказувати прочитаний/прослуханий текст без підготовки; 

коментувати  поточні  політичні   події  (на  матеріалі  газет,   журналів,   радіо  і 

телебачення); писати диктант і/або переказ. Уміти виділяти із незнайомого тексту лексику, 

характерну для різних функціональних стилів. Уміти робити літературно правильний 

переклад на рідну мову німецького художнього, соціально-політичного, наукового, 

країнознавчого, побутового тексту. Робити письмовий переклад на німецьку мову уривків із 

творів українських/російських письменників та статей із української періодики. Робити усний 

переклад на рідну мову текстів на основі тематики, вивченої за 2 - 4 курси. Реферувати 

німецькою мовою соціально-політичну і країнознавчу літературу, а також літературу зі 

спеціальності. Уміти проводити лінгвостилістичний аналіз тексту (охарактеризувати відбір 

лексики; показати, з якою метою автор використовує фонетичні, морфологічні, словотворчі, 

синтаксичні і художні засоби). 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин/7 кредитів ECTS. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

VII семестр 

Кредит1 

Свято Пасхи. 

Свято Пасхи – це щось надзвичайне. 

Пасхальні канікули. 

Святкування Пасхи в Україні. 

Святкування Пасхи в Німеччині. 

Кредит2 

Різдво. 

Різдво – особливий день. 

Звичаї та традиції   

Звичаї та традиції України 

Звичаї та традиції  Німеччини 

Кредит3 

Звичаї та традиції  в Австрії, Швейцарії 

Фестивалі в Австрії, Швейцарії. 

Відпустка на озері Мондзеє. 

Підрядні речення часу зі сполучниками als, wenn 

Прийменники з датівом: außer, gegenüber, seit. 

 

VIII Семестр 

Кредит1 

Перший німецький університет.  

Німецька мова у Відні. 

Плюсквамперфект. 



Між традицією і сучасністю. 

Кредит2 

Австрійські вузи 

Інфінітів. 

Вузи в Австрії. 

Інфінітивні конструкції 

Кредит3 

Пассів 

Як стають студентами 

Стипендії у Німеччині. 

Претерітум пассів. 

       Креди4 

Перфект пассів.  

Плюсквамперфект пассів. 

Зв'язок з альма-матер 

У німецьких вузах 

Рекомендована література 

Базова 

1. Jugendmagazin. – 1996-1999. 

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

2001. 

3. Кудіна О., Ф., Феклістова Т., О. Німецька мова для початківців. Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга, 2008. – 520 с. 

4. Німецька мова. Корольова М.Р., Е.І. Лисенко та ін. – К.: “Вища школа”, 1992. 

5. Практический курс немецкого языка  (для начинающих). Завьялова М.В., Ильина Л.В. – 

Москва: ЧеРо, 1997. 

6. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2005. 

Допоміжна 
1. Diekhans, Johannes. Der Weg zur sicherer Zeichensetzung. – Padeborn: Schцningh Verlag, 

2006.   

2. Diekhans, Johannes; Hцfling, Othmar. Grammatik. – Padeborn: Schцningh Verlag, 2006.   

3. DUDEN. Das Stilwцrterbuch.–  Dudenverlag, 2001. 

4. DUDEN. 150 Diktate. Regeln und Texte zum Ьben. – Mannheim:Dudenverlag, 2006. 

5. Kuepper Heinz. PONS. Woerterbuch der deutschen Umgangssprache. - Stuttgart: Ernst   Klett 

Verlag fuer Wissen und Bildung GmbH, 1987. 

6. Langenscheidts Grosswoerterbuch der deutschen Umgangssprache. – Berlin: Langenscheidt, 

1998. 

7. Welt. – 2000-2009. 

8. Австрія. – “Моніка Грубер-Ланг”, 1999 р. Т.8., Т.11. 

9. Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови. – В.: Нова книга, 2004. 

10. Гандельман В.А., Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов. – М.: Высш.шк., 

2000. 

10. Постнікова О.М. Німецька мова. Розмовні теми. – К.: “Поліграфкнига”, 1999. 

11. Факти про Німеччину. – Франкфурт-на- Майні: Societaets-Verlag, 1995. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: VII семестр – залік; VIIIсеместр – 

іспит.   

Засоби діагностики успішності навчання: Написання есе, тестування, індивідуальне 

завдання, перегляд фільму, контрольна робота, творче завдання, ректорська контрольна 

робота, мультимедійна презентація, екзаменаційна сесія. 


