
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКОЇ) 

 

Тип дисципліни Обов’язкова  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Німецька 

Семестр Третій – восьмий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 21,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання.  Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

володіти комунікативною компетентністю з німецької мови (лінгвістичний, соціокультурний, 

прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти), 

удосконалювати власний німецькомовний компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному 

контексті; знати й розуміти мовні норми, соціокультурну ситуацію розвитку німецької мови, 

особливості використання мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої 

літератури і сучасності; володіти орфографічними, граматичними, фонетичними, стилістичними 

навичками для побудови зв’язного та вірного писемного та усного мовлення; вміти створювати, 

редагувати й перекладати тексти професійного змісту державною та іноземними мовами; брати 

участь у діалозі культур в умовах професійної та побутової міжкультурної комунікації; ефективно і 

гнучко використовувати німецьку мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-

академічного та професійного спілкування; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на 

відповідному рівні у різноманітних ситуаціях мовлення; володіти лексичним матеріалом, необхідним 

для вільного усного і писемного спілкування за тематикою, передбаченою навчальною програмою; 

володіти орфографічними, граматичними та фонетичними навичками для побудови зв’язного 

писемного та усного мовлення; висловлюватися в усній та письмовій формі з необхідним ступенем 

деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами структурної 

побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на суперсинтаксичному рівні; використовувати 

соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; застосовувати культурологічну інформацію 

у професійній діяльності; оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати 

свої навчальні стратегії; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних 

німецькомовних матеріалів; застосовувати на практиці теоретичні знання у галузі перекладу; 

використовувати перекладацькі трансформації (лексичні, граматичні, стилістичні) для досягнення 

адекватності перекладу; знати й розуміти особливості навчання різнорідних груп учнів, 

застосовувати диференціацію навчання, виявляти особливі потреби учнів та організовувати освітній 

процес відповідно до них. Забезпечувати діалог культур у процесі вивчення іноземної мови. 

 

 

Зміст навчальної дисципліни: лексичні теми: «Моя біографія», «Навчання», «Сім’я», 

«Помешкання», «Мій робочий день», «Дозвілля», «Моя робота над мовою»,«Погода», «Мода та 

одяг», «Харчування», «У лікаря», «Зовнішність та характер», «Професії»; фонетичні теми: 

артикуляція німецьких звуків, голосні та дифтонги, приголосні та африкати, наголос та інтонація; 

граматичні теми: Особові займенники. Значення і вживання Präsens. Порядок слів у простому 

реченні. Артикль. Відмінювання іменників. Утворення множини іменників. Відмінювання особових 

займенників. Модальні дієслова. Утворення наказового способу. Прийменники. Значення і вживання 

Perfekt. Займенники. Значення і вживання Präteritum, Plusquamperfekt. Значення і вживання Futurum. 

Вживання Infinitiv з та без частки zu. Пасивний стан дієслів. Відмінювання та ступені порівняння 

прикметників. Складносурядне речення. Складнопідрядні речення різних типів. Інфінітивні 

конструкції um…zu, ohne…zu, anstatt…zu. 

 

Запланована навчальна діяльність: практичних занять – 313 год., самостійної роботи – 317 год., 

разом – 630 год. 

 

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення з елементами проблемності); 

практичні (практичні заняття з використанням інформаційних і ігрових технологій, проекти); наочні 

(ілюстрування навчального матеріалу, показ відеосюжетів). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмова перевірка творів, 



тестування, контрольні роботи. 

 

Вид семестрового контролю: іспит –3, 5, 7, 8 семестри, залік – 4, 6 семестри. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Бідюк Н. М. Praktisches Deutsch. (Практичний курс німецької мови) : Навчальний посібник / 

Н. М. Бідюк, Г. А. Дармороз, А. М. Манзій, О. К. Садикова. – Хмельницький : ХНУ, 2007 – 295с. 

2. Куленко В. Є., Граматика німецької мови / В. Є. Куленко, Є. М. Власов. – Вінниця, «Нова 

книга», 2002. – 343 с. 

3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

 

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Король С. В., канд. психол. наук, доцент Коваль І. В., 

ст. викл. Рахімова О. К. 

 

https://msn.khnu.km.ua/

