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Auoma4ia uaeqsJtt noi ducqanninu
[ucquuliua <Kor"rynixarrurunZ nillerproi MoBrlD) e nu6ipronorc AracqnruriHoro, qo AonoBHIoe <flpaxrrvnufi xypc

uiueurxoi MoBr4), aKueHTyrorrr4 ocHoBHy yBary Ha Sopr"ryaanna ra po3BrrrKy tuosreunesoi rcouynirarunuoT
KoMrrereHTHocri, npaxonyroqu HassHi 3HaHHq ra nonepeAHift MosHI.{fi AoceiA

Ha ocrosi nia6opy grncrycifiunx reM r$?c npeAcraBme axryaruui reMll ArIf, o6ronopenna, BI4cJIoBJreHHf, AytvtKI,I,

upeaenraqii BJracHrIX AouoniAef rouo.
Mema i ssedaHun duc4uruthta

Mema ductqutuinu. Oopvynauux rouyHirarannoi, rinrsicrlrqHoi, coqiorynsrypuoi, uparuarraunoi
KoMrrereHTHocreft cry4enris saco6aN{Ir Hiueqrr<oi lronn.

3aedutma ducqunniuu. PogsuroK HaBrlFroK ycHoro ra rruceMHoro MoBneHHrr; yAocKoHuuIeHHt HaBrrt{oK ra nuinr
IrI4TaHIUI, 3acBoeHHrI reKcr,rKr4:a no6yronoro reMarr{Koto; noBTopeurul Ta cllcreMar[saqit ocHoBnrtx MoBHIlx crpyKTyp;

ycHe ra [ucr,MoBe cnilryaaunr n czryaqixx upo6neuuoro xapal{Tepy, po3BI4ToK HaBuqoK AI{cKyryBaHHr ra apryrueuraqii;
po3rur{peHHr 3HaH b cryAeH'rin npo aKTyiurbuo -Baxruni T eua c bo roAeHHJI.

Ouixy e au i p ezyn bmsmu H a6u&HHn.

Crygeur, rruf ycuiuuo 3aBeprxnB Br4BrreHH{ gracunruriHll, rroBr4neH: slaiua gAificruonarn eQerrruny xolrynir<aqirc ua

renru no6yronono, npaino3HaBqoro, cycnilrno-norirHqnoro xapaKTepy, AeMoHcrpyloq[ sl4coxuf pieenr soloAinHt

Qoueruro-QouoloriqHul,ru, tpaMarr4r{r{uMn, JreKcl{rrHrrIMIt i cr,rurarcuqHnuz MoBHI4MIT nuinnauu; canrocriftno
po3rrrr{proBarra i noun6Jr}oBaru BnacHy ror,ryuircarunHy KoMrlereuqiro n rr,rixrylrrypuifi xorr,rynixaqii; sorodru
HaBr{rrKaMlr ycuoi ra rulcrNaosoi inreparqii, peuenqii, npogyrlii pirnux enAis rercris B Me)I{ax reMarul(I4, nepeg6avenoi
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Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

 
Таблиця 3 – Тематичний план дисципліни  

№ 
тижня 

Тема лекції* Тема практичного 
заняття* 

Самостійна робота студентів 
Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 6 
1  Haustiere 

Pro und Contra 
Підготовка до усного 
мовлення по темі 

4 [1, c. 2-15]; [2, 
5-7] 
 

2  Hunde als Haustiere 
Diskussion 

Читання текстів по темі, 
підготовка до ведення 
дискусії  

4 [1, c. 2-15]; [2, 
5-7] 
 

3  Haustiere 
Vorträge 

Презентація  на  тему 
Haustiere 

4 [1, c.17-24]; [2, 
c. 7-9] 

4  Wohngemeinschaft 
Pro und Contra 

Підготовка до усного 
мовлення по темі 

4 [1, c.17-24]; [2, 
c. 7-9] 

5  Wohngemeinschaft 
Diskussion 

 

Читання текстів по темі, 
підготовка до ведення 
дискусії  

4 [1, c.25-34]; [2 
c.10-14] 

6  Wohngemeinschaft 
Vorträge 

Презентація  на  тему  4 [1, c.25-34]; [2 
c.10-14] 

7  Handy 
Pro und Contra 

Підготовка до усного 
мовлення по темі 

4 [1, c.43-64]; [4, 
c.14-18] 

8  Handy im Unterricht 
Diskussion 

 

Читання текстів по темі, 
підготовка до ведення 
дискусії  

4 [1, c.43-64]; [4, 
c.14-18] 

9  Handy 
Vorträge 

Презентація  на  тему Handy 
 

4 [1, c.81-89]; [2, 
c.18-22] 

10  Computerspiele 
Pro und Contra 

Підготовка до усного 
мовлення по темі 

4 [1, c.81-89]; [2, 
c.18-22] 

11  Computerspiele 
Diskussion 

Читання текстів по темі, 
підготовка до ведення 
дискусії  

4 [1, c. 90-95]; [2, 
c.22-27] 

12  Computerspiele 
Vorträge 

Презентація  на  тему 
Computerspiele 

4 [1, c. 90-95]; [2, 
c.22-27] 

13  Praktikum im Ausland 
Pro und Contra 

Підготовка до усного 
мовлення по темі 

3 [3, с. 87-93] 

14  Praktikum im Ausland 
Diskussion 

Читання текстів по темі, 
підготовка до ведення 
дискусії  

3 [4, c. 136-140] 

15  Praktikum im Ausland 
Diskussion 

 

Презентація  на  тему 
Praktikum im Ausland 
 

3 [4, c. 156-170] 

16  Alternative Energie 
Pro und Contra 

Підготовка до усного 
мовлення по темі 

3 [3, с. 75-80] 

17  Alternative Energie 
Vorträge 

 

Читання текстів по темі, 
підготовка до ведення 
дискусії  

3 [2, c.22-27] 

18  Alternative Energie 
Vorträge 

Zusammenfassung 

Підготовка до усного 
мовлення по темі 

3 [2, c.22-27] 

 
Політика дисципліни 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-
методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати 
практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні завдання виконувати відповідно до графіка. 
Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і відзвітувати перед 
викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних занять студент має підготуватися за 
відповідною темою і проявляти активність. Під час роботи над індивідуальними дослідницькими завданнями 
недопустимі порушення правил академічної доброчесності. 



 
Критерії оцінювання результатів навчання  

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 
визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 
коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 
електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 
опитування; усні доповіді та презентації результатів індивідуальних досліджень; засвоєння студентом 
теоретичного матеріалу з дисципліни оцінюється тестуванням. При виведенні підсумкової семестрової оцінки 
враховуються результати як поточного контролю, так і підсумкового контрольного заходу, який проводиться 
тестуванням з усього матеріалу дисципліни.  

 
Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 
 

Аудиторна робота Самостійна робота Семестровий контроль 

Практичні заняття Тестовий контроль Індивідуальні 
дослідницькі завдання 

Залік 

0,4 0,4 0,2 - 
 

Оцінювання тестових завдань  
Підсумковий тест для кожного студента складається з двадцяти тестових завдань, кожне з яких оцінюється 

одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. Оцінювання здійснюється за 
чотирибальною шкалою. Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, 
представлена у нижченаведеній таблиці. 

 
Сума балів за тестові завдання 1–9 10–14 15–17 18-20 
Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

 
На тестування відводиться 1 година. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей.  
Підсумкова семестрова оцінка виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав студент з 

дисципліни, знаходиться в межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною шкалою ставиться 
«зараховано», а за шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що відповідає набраній студентом кількості балів. 

 
Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 
Оцінка 
ECTS 

Інституційна 
шкала балів 

Інституційна 
оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

За
ра

хо
ва

но
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 
виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома  
незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 
достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

ов
ан

о Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 
вивчення дисципліни. 

 
Контрольні питання з дисципліни 

1. Haustiere 
2. Wohngemeinschaft 
3. Handy im Unterricht 
4. Computerspiele 
5. Praktikum im Ausland 
6. Alternative Energie 
 

Література 



1. Fit fürs Zertifikat B1. Deutschprüfung für Erwachsene. Hueber Verlag GmbH&Co. KG, Ismaning Deutschland, 2017. 
S.167 

2. Zertifikat B1 Deutschprüfung für Erwachsene und Jugendliche. Modelsatz Jugendliche. Goethe-Institut 
Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Universität Freiburg/Schweiz, 1. überarbeitete Auflage Januar 2015. 50 S. 

3. Zertifikat B1 Deutschprüfung für Erwachsene und Jugendliche. Modelsatz Erwachsene. Goethe-Institut 
Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Universität Freiburg/Schweiz, 2. überarbeitete Auflage Januar 2015. 50S. 

4. Deutsch für dich. Goethe Institut. Übungen für alle Sprachniveaus fhttps://www.goethe.de/prj/dfd/en/home.cfm 
5. Goethe Institut Ukraine. Deutschprüfungen. Übungsmaterialien. 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/prf/gzb1/ueb.html 
6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=7629 
7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 
 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/prf/gzb1/ueb.html
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