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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  – 7 

7 семестр-3 

8 семестр-4 

 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 

 
Нормативна 

 

 

Напрям 

підготовки:6.020303 

Філологія. Переклад 

(англійська, німецька 

мови) . 

Рік підготовки: 

Загальна кількість годин 

– 210 
7-й 8-й 

Кількість годин на 

тиждень: 

7 семестр-3 год. 

8 семестр-2 год. 

 

 

Практичні 

42 год. 32 год. 

Самостійна робота 

48  год. 88 год. 

Вид контролю:  

залік                       екзамен 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета  навчальної дисципліни 

Навчання за спеціальністю "Філологія. Переклад" забезпечує достатньо високий рівень 

володіння німецькою мовою, як другою, дає системні знання в області лінгвістики та 

літератури. .Модель професійної підготовки перекладача відображена в нормативних 

документах Міністерства освіти та науки України і складає основу для організації навчання 

в університетах країни, забезпечуючи, таким чином, всеукраїнський освітній стандарт. 

У 90-х рр. XX століття відбулися стрімкі зміни в суспільстві, із здобуттям 

незалежності в Україні виникла нова концепція освіти, з'явилися нові теоретичні знання, 

передусім у сфері філософії освіти, лінгвістики, психології навчання, а також нові практичні 

тенденції в дидактиці і методиці вищої школи. 

Реформа шкільної освіти висуває нові вимоги до якості професійної підготовки 

перекладача і з необхідністю передбачає перегляд мети, а також суттєве оновлення змісту і 

методів навчання за цією спеціальністю в університетах. 

Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільного феномена, який 

існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-

релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотворчих, 

лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей. З урахуванням цього програма 

скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції студента. Мовна 

компетенція в нашому розумінні - це знання системи мовних моделей та вербалізованих 

лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних моделей відповідно 

до інтенції мовця. Мовленнєва компетенція - це вміння мовця в автоматизованому режимі 

користуватися в мовленнєвій діяльності можливостями мовної системи, здатність адекватно 

використовувати мову в різних соціально - детермінованих ситуаціях спілкування, що 

зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу обсягу інформації екстралінгвістичного 

характеру, який має культурологічну чи країнознавчу цінність. 

У відповідності до принципу цілісності програма пропонує інтегративний підхід до 

розвитку білінгвальної комунікативної компетенції, яка складається з компетенції 

лінгвістичної, соціолінгвістичної, соціокультурної та дискурсивної. Практичний курс 

навчання німецької мови організовується як взаємопов'язане і взаємообумовлене навчання 

усім видам мовленнєвої діяльності з опорою на взаємопов'язане і взаємообумовлене 

вивчення всіх систем мови. Відповідно до вимог державного освітнього стандарту навчання 

власне мові здійснюється в контексті діалогу культур. 

На четвертому курсі завершується основний практичний курс німецької мови  . Контрольні 

заходи у 8-му семестрі можуть включати письмове тестування за всіма видами мовленнєвої 

діяльності і мовними аспектами з метою контролю та оцінки рівня сформованості мовної 

(фонетичної, орфографічної, граматичної, лексичної) та мовленнєвої компетенції.  

Практичний курс німецької мови на четвертому курсі організовується у відповідності 

до рівня знань і розвитку комунікативних умінь студентів, які визначені у ході тестування та 

державного кваліфікаційного екзамену за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». 

Студентам пропонуються курс практики усного і писемного мовлення німецької мови та 

спеціальні курси, проектна робота чи творчі майстерні, наприклад: 

• німецькомовна преса; 

•  усний переклад (послідовний і синхронний); 

• художній переклад; 

• творче писемне мовлення; 

• німецька мова у галузі економіки; 

• юридична німецька мова. 

•     німецька мова у сферах туризму, соціально-політичній,  соціально-побутовій тощо. 

     Мета практичного курсу другої іноземної (німецької) мови і перекладу полягає в 

оволодінні уміннями і навичками мовленнєвої діяльності. 

На IV курсі завершується робота зі створення основ практичного оволодіння усним і 

письмовим мовленням та граматикою, здійснюється перехід до використання мови як засобу 

спілкування і розширення світогляду. 

 Аудіювання 



На четвертому курсі основна увага приділяється аудіюванню (розумінню мови на слух), 

а робота над нормативною фонетикою проводиться у корективно - повторювальному плані в 

комплексі з іншими аспектами викладання мови. 

Після закінчення  4  курсу студент повинен вміти: 

1) розуміти мову диктора ( в аудіо- чи відозапису) і співрозмовника, включаючи носія 

мови, а також фрагменти кіно- чи телепередач у межах проробленої тематики; 

2) розуміти та передавати в усній і письмовій формах прослуханий текст середньої 

складності літературно-художнього, країнознавчого і побутового характеру; 

3) вести бесіду (на матеріалі прослуханого тексту): ставити мотивовані питання, 

давати короткі і розгорнуті відповіді, вступати у розмову і цілеспрямовано вести її, подавати 

репліки, виражати свою згоду чи незгоду із висловленою у тексті точкою зору. 

 Граматика 

Перелік граматичних тем 

        Підрядні речення часу зі сполучниками als, wenn, nachdem; прийменники з датівом außer, 

gegenüber, seit; підрядні речення порівняння зі сполучниками wie, als, je…desto/umso; 

плюсквамперфект; підрядні речення умови із сполучником wenn; підрядні речення мети із 

сполучником damit; інфінітивні звороти um…zu, statt…zu; презент пассів; інфінітив пассів; 

претеритум пассів; перфект пассів; плюсквамперфект пассів; сполучники nicht nur…, sondern 

auch, sowohl … als auch. 

Лексика 
Об'єм словника - 1200 лексичних одиниць (плюс 2200, засвоєних на 2 і 3 курсах, всього 

3400), які належать до стилістично нейтральної літературної і літературно-розмовної сфер 

спілкування, словника сучасної німецької преси, країнознавчої і соціально-політичної 

термінології. 

Характеристика словника: слова і словосполучення із літературної мови, які володіють 

широкою сполучуваністю, важливі за своєю семантикою, і які вирізняються значним 

словотворчим потенціалом; експресивно-стилістично забарвлена лексика; діалектизми; 

загальномовна і діалектна синонімія, терміни і термінологічна синонімія, термінологічні 

дублети; професійні і соціальні жаргонізми; синоніми, антоніми, омоніми. 

Збільшення запасу лексичних одиниць визначається рамками такої тематики: 

1. Aus der Geschichte der deutschen Universitäten. 

2. Österreichische Hochschulen. 

3. Das Studium an der Uni. 

4. Ist es schwer, Student zu sein? 

5. Alma mater (Meine Universität) 

6. Studentenleben der deutschen Jugendlichen. 

7. Die deutschen Bibliotheken. 

Успішно пройшовши даний курс, студенти повинні володіти німецькою мовою на 

рівні В2 за загальноприйнятим європейським стандартом. 

     На четвертому курсі робота над нормативною фонетикою і граматикою проводиться в 

корективно-повторювальному плані в комплексі з другими аспектами викладання мови. 

Основна робота над мовою здійснюється за такими аспектами: лексика, домашнє 

читання, аудіювання. 

На четвертому курсі здійснюється читання і прослуховування текстів монологічного і 

діалогічного характеру (повідомлення, бесіди, інтерв'ю, репортажі, відеофільми, 

радіопостановки, фонограми, радіо- і телепередач і т.п.) істотної складності з метою: а) 

загального розуміння змісту; б) детального розуміння окремих моментів чи всього 

прочитаного або прослуханого. 

Виходячи із сказаного, до студентів 4 курсу пред'являються такі вимоги: 

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 прочитанийоригінальний/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). 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

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 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

7 семестр 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

П Інд ср  п інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кредит1 

Тема1.Свято Пасхи. 

Складнопідрядні речення 

причини 

 2  2     

Тема2.Свято Пасхи – це щось 

надзвичайне. 
 2  2     

Тема3.Пасхальні канікули.  2  2     

Тема4.Святкування Пасхи в 

Україні. 
 2  2     

Тема5.Святкування Пасхи в 

Німеччині.                                                    
 2  3     

Тема6. Пасхальні звичаї та 

традиції 
   3     

Тема7.„В очікування свята “.  2  2     

Разом за кредит 30 14  16     

Кредит2 

Тема1.Різдво.  2  2     

Тема2.Різдво – особливий 

день. 
 2  2     

Тема3.Звичаї та традиції    2  2     

Тема4.Звичаї та традиції 

України 
 2  3     

Тема5.Звичаї та традиції  

Німеччини 
 2  3     

Тема6.Складнопідрядні 

речення мети 
 2  2     

Тема7. Майбутній час  2  2     

Разом за кредит 30 14  16     

Кредит3 

Тема1.Звичаї та традиції  в 

Австрії, Швейцарії 
 2  2     

Тема2.Свята в Австрії, 

Швейцарії.   
 2  2     

Тема3.На святі в Тіролі.  2  2     

Тема4. Відпустка на озері 

Мондзеє. 
 2  2     

Тема5.  заперечні займенники, 

неозначені займенники 
 2  2     



Тема6.Підрядні речення часу зі 

сполучниками als, wenn 
 2  3     

Тема7. Прийменники з 

датівом: außer, gegenüber, seit. 
 2  3     

Разом за кредит 30 14  16     

Разом за семестр 90 42  48     

Семестер8 

Кредит1 

Тема 1. Німецька мова у 

Відні. 

 2  5,5     

Тема 2. Плюсквам-перфект  2  5,5     

Тема 3. Між традицією і 

сучасністю. 

 2  5,5     

Тема4Перший німецький 

університет. 

 2  5,5     

Разом за кредит 30 8  22     

Кредит2 

Тема 1. Інфінітив  2  5,5     

Тема 2. Вузи в Австрії.  2  5,5     

Тема 3. Inviniv mit um  2  5,5     

Тема4. Invinitiv mit ohne/statt  2  5,5     

Разом за кредит  30 8  22     

Кредит3 

Тема 1. Презенс 

пассів.Стипендії у Німеччині. 

 2  5,5     

Тема 2. Претерітум пассів.  2  5,5     

Тема3. «Es ist so weit».  2  5,5     

Тема4. Вища освіта у 

Швейцарії. 

 2  5.5     

Разом за кредит 30 8  22     

Кредит4 

Тема 1. Навчання з погляду 

студентів. 

 2  5,5     

Тема 2. Перфект пассів.  2  5,5     

Тема3. Плюсквамперфект 

пассів. 

 2  5,5     

Тема 4. Зв'язок з альма-матер  2  5,5     

Разом за кредит 30 8  22     

 120 32  88     

4. Теми практичних  занять 

7 семестр 

№ 

з/п 
Кредит1 Години 

1 Свято Пасхи це щось надзвичайне. 2п 

2 Складнопідрядні речення причини 2п 

3 Монологічне мовлення: Святкування Пасхи в Україні 2п 

4 Аудіювання „В очікування свята “. 2п 

5 Монологічне мовлення: Пасхальні канікули 2п 



6 Діалогічне мовлення:Святкування Пасхи в Німеччині 2п 

7 Пасхальні звичаї та традиції 2п 

 Разом за кредит 1 14год 

 Кредит2  

1 Різдво – особливий день.  2п 

2 Складнопідрядні речення мети 2п 

3 Монологічне мовлення «Звичаї та традиції України» 2п 

4 Монологічне мовлення «Звичаї та традиції Німеччини» 2п 

5 Майбутній час 2п 

6 Виконання лексико-граматичних вправ. 2п 

7 Контрольна робота1 2п 

 Разом за кредит2 14 год 

 Кредит3  

1 Свята в Австрії. Монологічне мовлення 2п 

2 На святі в Тіролі. Діалогічне мовлення 2п 

3 Неозначені  займенники 2п 

4 Виконання лексико-граматичних вправ 2п 

5 Запаречні займенники 2п 

6 Прийменники з датівом: außer, gegenüber, seit. 2п 

7 Контрольна робота2 2п 

 Разом за кредит 3 14год 

 Разом за 7 семестр 42год. 

 Семестр8  

 Кредит1  

1 Німецька мова у Відні. 2п 

2 Монологічне  мовлення 2п 

3 Плюсквамперфект 2п 

4 Виконання лексико-граматичних вправ 2п 

 Разом за кредит1 8 

 Кредит2  

1 Вузи в Австрії. 2п 

2 Підготовка діалогічного мовлення з теми 2п 

3 Інфінітив. Інфінітивні конструкції. 2п 

4 Контрольна робота2 2п 

 Разом за кредит2 8 

 Кредит3  

1 Стипендії у Німеччині. Пассів. Презенс Пасів 2п 

2 Текст «Es ist so weit». Обговорення прочитаного. Дискусія. 2п 

3 Вища освіта у Швейцарії. 2п 

4 Претерітум пассів. 2п 

 Разом за кредит3 8 

 Кредит4  

1 Перфект пассів. Навчання з погляду студентів 2п 

2 Плюсквамперфект пассів. Виконання лексико-граматичних вправ 2п 

3 Зв'язок з альма-матер. 2п 

4 Контрольна робота3 2п 

 Разом за кредит4 8 

 Разом за 8 семестр 32год. 



Самостійна робота 

7 семестр 

 

9 Опрацювання тексту «Hier lassen wir Studenten zu Worte kommen». Робота з 

новою лексикою. Відповіді на питання до тексту. 

4 

№  годи

ни 

 

1 Лексико-граматичні вправи. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А., ч.2,  

впр.3,4,5,6,7,8,9,10,11, ст.12-17.) 

2 

2 Практика перекладу. (Підручник „Zeit für Deutsch.”     Волина С.А, ч.2. 

впр.58, 59, 60,61, ст.52-54.) 

2 

3 Опрацювання тексту «Deutsch ist nach wie vor attraktiv». Робота з новою 

лексикою. 

2 

4 Лексико-граматичні вправи на закріплення. (Підручник „Zeit für Deutsch.” 

Волина С.А., ч.2,  впр.23,24, 25,26, 27,28 ст.23-26.) 

3 

5 Підготовка усного мовлення. Опрацювання питань „Mein besonderes 

Interesse…” 

3 

6 Лексико-граматичні вправи на закріплення. (Підручник „Zeit für Deutsch.” 

Волина С.А., ч.2,  впр.36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, ст.30-36.) 

2 

7 Словотвір. Прикметники з компонентами –begebt, -frei. 2 

8 Практика перекладу. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А, ч.2. 

впр.62,63,64, ст.54-56) 

2 

9 Творча робота «Deutsch als Fremdsprache für mich» 2  

10 Лексико-граматичні вправи на закріплення. (Підручник „Zeit für Deutsch.” 

Волина С.А., ч.2,  впр.25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, ст.78-82.) 

2 

11 Практика перекладу. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А, ч.2. 

впр.50,51,52,53,54, ст.100-104) 

3 

12 Підготовка монологічного мовлення з теми. 3 

13 Опрацювання тексту «Zwischen Tradition und Gegenwart». Робота з новою 

лексикою. 

2  

 

 

 
14 Підготовка переказу прочитаного. 2 

15 Лексико-граматичні вправи на закріплення. (Підручник „Zeit für Deutsch.” 

Волина С.А., ч.2,  впр.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, ст.122-128.) 

2 

16 Повторення: відмінювання прикметників. 2 

17 Словотвір. Дієслова з префіксами ver-, vor-. 2 

18 Робота у парах. Підготовка діалогічного мовлення. 2   

19 Практика перекладу. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А, ч.2. 

впр.43,44,46,47, ст.150-152) 

2 

20 Творча робота з використанням плюсквамперфекту «Meine Schuljahren» 3 

21      Вивчення прозового твору напам’ять: «Вузи Швейцарії».                                            

 

3 

 Семестр7 48го

д 

1 Вивчення прозового твору напам’ять: «Вузи Швейцарії». 4 

2 Повторення: відмінювання прикметників. (Підручник „Zeit für Deutsch.” 

Волина С.А., ч.2, впр. 44, ст.241.) 

4 

3 Робота у парах. Підготовка діалогічного мовлення з теми. (Підручник „Zeit 

für Deutsch.” Волина С.А., ст.242-245.) 

4 

4 Підготовка до дискусії з теми. 4 

5 Практика перекладу. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А, ч.2. впр.45, 

46, 47,48,49,50, ст.248-253.) 

4 

6 Творча робота з використанням пассіва «Підробіток для студента» 4 

7 Огляд німецькомовної преси. Відбір пасивних конструкцій. 4 

8 Повторення. Підготовка до МКР.    4 



10 Лексико-граматичні вправи на закріплення пассіва. (Підручник „Zeit für 

11Deutsch.” Волина С.А., ч.2,  впр. 8,9,10, ст.266-268.)4 

4 

12 Підготовка до обговорення питань: Які шанси мають випускники різних вузів 

на міжнародному ринку праці? 

4 

13 Лексико-граматичні вправи. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А., ч.2,  

впр. 15,16,17,18,19,20,2122,23,24,25, ст.272-278.) 

4 

14 Словотвір: суфікс –schaft. 4 

15 Опрацювання коротких статей газети “Welt“ 4 

16 Робота у парах. Підготовка діалогічного мовлення з теми. (Підручник „Zeit für 

Deutsch.” Волина С.А., ст.290-295.) 

4 

17 Практика перекладу. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А, ч.2. 

впр.39,40,41,42,43,44, 45,46, ст.248-253.) 

4 

18 Творча робота «Mein Bildungsideal» 4 

19 Опрацювання тексту «Die Welt in einer Nussschale». Робота з новою лексикою. 

Відповіді на питання до тексту. 

4 

20 Лексико-граматичні вправи. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А., ч.2,  

впр. 32,33,34,35,36,37,38,39,40, ст.331-336.) 

4 

21 Словотвір. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А., ч.2,   ст.341.) 4 

22 Практика перекладу. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А, ч.2. 

впр.49,50,51,52,53,54,55, ст.350-355.) 

4 

 Разом за семестр8 88год. 

8. Методи навчання 

Для забезпечення навчальної діяльності студентів викладач застосовує такі методи, як 

демонстрація, пояснення та організація вправляння. Завдяки принципу домінуючої ролі 

вправ переважна частина заняття присвячується вправлянню студентів. Принцип 

комунікативності зумовлює переважне використання комунікативних вправ у процесі 

вправляння. 

Навчальний процес з іноземної мови включає три основні методичні етапи. Це етап 

презентації нового іншомовного матеріалу, етап тренування та етап практики в 

застосуванні засвоєного матеріалу у процесі спілкування в різних видах мовленнєвої 

діяльності. На кожному з названих етапів використовуються відповідні методи-способи. На 

етапі презентації – це демонстрація нового матеріалу. На етапі тренування та практики 

викладач організовує тренування студентів у застосуванні засвоєного матеріалу в усному 

або письмовому спілкуванні . При цьому використовуються різноманітні вправи. У свою 

чергу студенти здійснюють операції вправляння в різних видах мовленнєвої діяльності. 

Управління навчальною діяльністю реалізується завдяки здійсненню викладачем 

контролю за успішністю студентів в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю на 

кожному етапі навчання. З боку студентів управління навчальною діяльністю відбувається 

завдяки застосуванню ними самоконтролю та самокорекції у процесі ознайомлення та 

осмислення іншомовного матеріалу і вправляння в іншомовному спілкуванні.                                 

9. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів: 

 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає 

рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; 

активність при обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними 

розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання 

індивідуальних завдань по курсу. Організація самостійної роботи студентів має 

здійснюватися з дотриманням індивідуального підходу. Індивідуальні завдання можуть 

виконувати за бажанням усі студенти або окремі з них (творчо обдаровані, вимогливі, з 

досвідом практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). Індивідуалізація 



самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані 

особистості, які допомагають професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, визначених 

викладачем; 

- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення студентів у 

коло питань, що доведеться вивчати; 

- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, викладених у 

друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на поставлені 

напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань; 

- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

- конспектування самостійно прочитаного; 

- підготування доповідей, рефератів, анотацій тощо. 

3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль передбачає 

перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань того чи іншого модуля, до 

якої включаються елементи знань з планового повторення попередніх модулів. Завдання 

для модульного контролю складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого.  

Підсумковий контроль знань студентів: 

 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється виключно за результатами 

поточного контролю. 

Семестровий залік чи екзамен виставляється за умови, коли студент успішно виконав 

всі модульні контрольні завдання та інші види робіт, передбачені навчальною програмою 

дисципліни, і набрав при цьому 60% балів і більше. 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти 

мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття. Час та 

порядок визначає викладач. 

Залік/екзамен оформлюється під час останнього практичного заняття відповідного 

семестру. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студени 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

 

Сума 

 

 

Бал 

 

Т1.2.3.4.5.6

.7. 

Т.1.2.3.4.5.

6. 7. 

Т.1.2.3.4.5.6

7. 

300 300/3 =100 

70б. 70.б. 70б.   

 

С.р.30б 

 

С.р.30б 

 

 

С.р.30б 

 

 

 

 

К– кредит 

С.р – Самостійна робота  

Т1, Т2 ... Т11 – теми кредитів 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

К1 К2 К3 К4 Сума Бал 

 

Т1.2.3.4 

 

Т1.2.3.4. 

 

Т1.2.3.4. 

 

Т1.2.3.4 

 

400 

 

400/3 =100 

60б 60б 60б 60б   

С.р С.р С.р. С.р    

40б 40б 40б 40б   



           К– кредит 

           С.р – Самостійна робота  

           Т1, Т2 ... Т11 – теми кредитів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

Засоби діагностики успішності навчання: Написання есе, тестування, індивідуальне 

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

робота, мультимедійна презентація, екзаменаційна сесія. 

11.Методичне забезпечення 

 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: Schöningh Verlag, 
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