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Анотація 

 

«Практичний курс німецької мови» виступає базовою дисципліною нормативного 

циклу підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно)) і передбачає вивчення німецької мови як основної іноземної. 

Оволодіння здобувачами вищої освіти мовленнєвою діяльністю з практичного курсу 

німецької мови як першої іноземної базується на знаннях, набутих з курсів практичної 

фонетики, практичної граматики, латинської мови, теоретичного курсу загального 

мовознавства та є базою для наступного вивчення лінгвокраїнознавства Німеччини, 

теоретичних курсів основної мови, літератури країни, мова якої вивчається, порівняльної 

граматики, практичного курсу перекладу з німецької мови та ін. 

«Практичний курс німецької мови» є комунікативно спрямованою практичною 

дисципліною і має за мету розвиток іншомовної мовленнєвої компетенції у 

загальнокультурних, міжкультурних, академічних та професійних сферах. Метою вивчення 

дисципліни на 3 році навчання є досягнення рівня володіння німецькою мовою В 1.2 – В 2.1 

за загальноприйнятим європейським стандартом. Курс інтегрує в собі розвиток 

лінгвістичних, комунікативних, навчально-стратегічних та соціокультурних 

компетентностей. Під час вивчення дисципліни розширюються та поглиблюються лексичні, 

граматичні та фонологічні знання здобувачів вищої освіти, необхідні для успішного 

іншомовного спілкування на зазначеному рівні, а також удосконалюються навички 

сприйняття (читання, аудіювання) та продукування (говоріння, письмо) іншомовного 

мовлення. Структура дисципліни охоплює важливі й актуальні повсякденні теми для 

побутового та професійного спілкування. 

Ключові слова: граматика, іншомовне спілкування, лексика, лінгвістична компетенція, 

мовленнєва компетенція, навички, німецька мова, соціокультурна компетенція. 

 

Abstract 

 

The "Practical course of the German language" is a basic discipline of the normative cycle of 

students in the specialty of Philology (Germanic languages and literatures (translation included)) 

and involves the study of German as a first foreign language. Students' mastery of speech activity in 

the practical course of German as the first foreign language is based on knowledge acquired from 

the courses of practical phonetics, practical grammar, Latin, theoretical course of general linguistics 

and is the basis for further study of German country studies, theoretical language courses, German 

literature, comparative grammar, a practical course of translation from German, etc. 

The "Practical course of the German language" is a communicatively oriented practical 

discipline and aims to develop foreign language competence in general cultural, intercultural, 

academic and professional fields. The purpose of studying the discipline in the 3rd year of study is 

to achieve a level of proficiency in German B 1.2 –B 2.1 according to the generally accepted 

European standard. The course integrates the development of linguistic, communicative, 

educational-strategic and sociocultural competencies. During the study of the discipline the lexical, 

grammatical and phonological knowledge of students necessary for successful foreign language 

communication at the specified level is expanded and deepened, as well as the skills of perception 

(reading, listening) and production (speaking, writing) of foreign language speech are improved. 

The structure of the discipline covers important and actual topics for everyday and professional 

communication. 

Key words: foreign language communication, German language, grammar, linguistic 

competence, skills, sociocultural competence, speech competence, vocabulary. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний курс німецької 

мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька за освітньо-професійною програмою «Мова і література 

(німецька)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: німецька мова як основна іноземна в 

усній та писемній формах. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Практична фонетика», «Практична граматика», 

«Практичний курс перекладу з німецької мови», «Латинська мова», «Загальне 

мовознавство», «Лінгвокраїнознавство», «Література країни, мова якої вивчається», 

«Аналітичне читання», «Порівняльна граматика» та інші теоретичні курси основної мови. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: поглиблення знань та практичних умінь, необхідних для розвитку 

німецькомовної комунікативної компетенції в різних міжкультурних ситуаціях у побутовій 

та професійній сферах, що забезпечує практичну основу підготовки фахівця-філолога. 

Успішно пройшовши даний курс, здобувачі вищої освіти повинні володіти німецькою мовою 

на рівні В 1.2 – В 2.1 за загальноприйнятим європейським стандартом. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- розвиток німецькомовної комунікативної компетенції; 

- вивчення граматичних явищ та лексики до актуальних тем згідно з вимогами 

середнього рівня володіння мовою; 

- ознайомлення з різними стилями мови на матеріалі німецької мови; 

- розширення країнознавчих знань. 

1.3. Програмні результати навчання:  
ПРН-1. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН-7. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації 

ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН-8 Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН-9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, 

описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН-10. Вміння визначати основні етапи розвитку зарубіжної літератури; 

характеризувати творчість письменників, описувати художню своєрідності творів, вміння 

використовувати знання основ літературознавства для аналізу літературних явищ і процесів 

у зарубіжній літературі. 

ПРН-12. Здатність застосовувати отримані знання при вирішенні педагогічних, 

навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових й індивідуальних, 

соціально-психологічних особливостей учнівських колективів і конкретних педагогічних 

ситуацій. 

ПРН-13. Здатність використовувати знання й уміння, необхідні для здійснення 

перекладацької діяльності. 

ПРН-14. Вміння застосовувати перекладацькі прийоми та трансформації. 

ПРН-15. Ґрунтовні знання стратегій перекладу. 

ПРН-16. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 
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ПРН-17. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН-18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні 

складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та 

нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 2. здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 4. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання. 

ЗК здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 9. Уміння і здатність до прийняття рішень. 

ЗК 10. Навички планування та управління часом. 

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально та по-громадянському свідомо. 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ІІ. Фахові:  

ФК-1. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як 

особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК-3. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

ФК-4. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

ФК-6. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, 

інтерпретації та перекладу тексту. 

ФК-8. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 

державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ФК-9. Здатність успішно застосовувати отримані зі своєї основної спеціальності і 

суміжних дисциплін компетенції в процесі перекладу професійно орієнтованих текстів.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

І семестр 

Кредит 1. Дружба. 

Тема 1. Справжні друзі. 

Тема 2 . Друзі по Інтернету. 

Тема 3. Дружба і кохання. 

Кредит 2. Любов. Емоції. 

Тема 4. Іскри закоханості. 

Тема 5. Вибір партнера. 

Тема 6. Двонаціональні пари. Різниця менталітетів. 
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Тема 7. Перше побачення. 

Кредит 3. Їжа 

Тема 8. Страви і напої. 

Тема 9. Правила здорового харчування. 

Тема 10. Їжа і спілкування. 

Тема 11. Національні страви. 

Тема 12. Рецепти. 

Кредит 4. Магазини. Ринок у вузькому і широкому розумінні. 

Тема 13. Типи магазинів та їх відділи. 

Тема 14. Покупки. 

Тема 15. Ринки. 

Кредит 5. Покупки. 

Тема 16. Біомагазини і біопродукти. 

Тема 17. Реклама. 

Тема 18. Продавці. 

Тема 19. Покупки через пересилку. 

Тема 20. Рекламація. 

Тема 21. Задоволення від покупок і шопоголіки. 

ІІ семестр 

Кредит 1-2. Мода й одяг. 

Тема 1. Мода у 20 ст. 

Тема 2. Купівля одягу. 

Тема 3. Стиль та індивідуальність. 

Тема 4. Одяг із каталогу. 

Кредит 3. Професії 

Тема 5. У світі професій. 

Тема 6. Права чоловіків та жінок на ринку праці. 

Тема 7. Вибір професії. 

Тема 8. Працевлаштування. 

Кредит 4. Сфера послуг. 

Тема 9. Послуги та клієнти. 

Тема 10. Телефонний зв'язок. На пошті. 

Тема 11. У салоні краси. 

Тема 12. Банківські послуги. 

Тема 13. Ремонтний сервіс. 

Кредит 5. Здоров’я. 

Тема 14. Організм людини та здоров’я. 

Тема 15. Лікарі та система охорони здоров’я. 

Тема 16. Профілактика та здоровий спосіб життя. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Jugendmagazin. 1996-1999. 

2. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. Харків: Торсінг, 2003. 432с. 

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

Ин.язык, 2001. 

4. Навчально-методичний комплекс DU I / Бориско Н., Брунер К., Каспар-Хене Х. та 

ін. Вінниця: Нова книга, 2009. 452 с. 

5. Навчально-методичний комплекс DU IІ / Бориско Н., Каспар-Хене Х., Бондаренко 

Е. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2009. 452 с. 

6. Німецька мова. Корольова М.Р., Е.І. Лисенко та ін. К.: “Вища школа”, 1992. 
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7. Практический курс немецкого языка (для начинающих). Завьялова М.В., Ильина 

Л.В. Москва: ЧеРо, 1997. 

8. Хайдерманн, Вернер. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка. 

Базовый уровень. К.:Методика, 1998. 144 с.  

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

2006.   

2. Diekhans, Johannes; Höfling, Othmar. Grammatik. Padeborn: Schöningh Verlag, 2006.   

3. DUDEN. Das Stilwörterbuch. Dudenverlag, 2001. 

4. DUDEN. 150 Diktate. Regeln und Texte zum Üben. 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. Австрія. “Моніка Грубер-Ланг”, 1999 р. Т.8., Т.11. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання 

для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема творчі роботи, монологічне мовлення), 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 


