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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний 

курс основної мови» складена відповідно до освітньо-професійних програм 

підготовки бакалаврів «Мова і література (німецька)» та «Мова і література 

(німецька та друга іноземна мова)». 

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 основної 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 

основної мови» розрахована на студентів, що володіють рівнем В 2.2. та С.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. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність застосовувати знання на практиці. 



- Здатність до аналізу та синтезу загалом. 

- Здатність до навчання. 

- Робота в команді. 

- Уміння працювати самостійно. 

- Дотримання етики. 

ІІ. Фахові:  

- Уміння продемонструвати знання з історії німецької мови.  

- Уміння інтерпретувати та пояснювати фонетичні, лексичні та 

граматичні зміни у німецькій мові. 

- Навики знаходити інформацію з первинних та вторинних 

інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через пошукові системи 

онлайн. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредити 1-3. Вибір професії та професійний ріст. 

Тема 1. Світ професій.  

Освіта та правильний вибір професії. Розмаїття професій. Центри професійної 

зайнятості. Професійна орієнтація та професійне спрямування. 

Тема 2. Посада та робоче місце.  

Кар’єрні сходинки. Запорука професійного зростання. Професія робить 

людину чи людина робить професію?  

Тема 3. Професія вчителя.  

Педагогічна професія. Професійна особистість вчителя. Хто може бути 

вчителем: психологічний та соціальний портрет майбутнього педагога.  

Свята та національні традиції. Канікули. Свята в Німеччині. Свята в Україні. 

Das Oktoberfest. Різдво. Свято матері. Новий рік в Німеччині та Україні. 

Тема 4. Навчання.  

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

Студентське життя. Проблеми студентської молоді. Дружба та кохання. 



Тема 5. Культура харчування.   

Фрукти та овочі – корисна їжа. Національні смаки та блюда. Ресторани та кафе. 

Корисна їжа – здорове життя. Дієти. 

Кредити 4-6. Хобі та мої друзі. 

Тема 1. Кіно. 

Кіно в моєму житті. Комедія або драма. Модні жанри в кіно. Улюблений 

фільм. Відомі актори. 

Тема 2. Моє хобі – подорожі. 

Репортажі з всесвітніх подорожей. Чим подорожувати? Подорожі до Германії 

та Австрії. Культурні пам’ятки. Щоденник туриста. Моя незвичайна подорож.  

Тема 3. Музика у 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. 

Тема 5. Сучасні модні тенденції в одязі. 

Мода і сучасність. Модні покази. Відомі модельєри. Мода і стиль. Який одяг 

обрати для вечірки? Модні журнали. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Навчально-методичний комплекс DUIІІ / Бориско Н., Брунер К., Каспар-Хене 

Х. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2014. – 452 с. 

2. Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Учебник неметкого языка. Ч. 

2 – 3. – М.: Ин.язык, 2001.  

3. Завьялова М.В., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для 

начинающих). – М.: ЧеРо, 1997. 

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

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



5. Перельман А. Жизнь по-немецки. – СПб: ИЦ «ГуманитарнаяАкадемия», 

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 язык для гуманитарных вузов. – 

М.: Высш. Шк.., 2000. 

4. Handbuch deutscher Kommunikationsverben / Harras G., Winkler E. – Walter de 

Gryter: Berlin, 2004. –534 S. 

5. Langenscheidts Grosswörterbuch der deutschen Umgangssprache. – Berlin: 

Langenscheidt, 1998. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, 

екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

- перевірка виконання студентами творчих завдань; 

- проведення контрольних робіт;  

- тестування. 

 


