
Опис навчальної дисципліни вільного вибору 

Дисципліна  Вибіркова дисципліна 1.1.  «Цікава німецька мова 

з переглядом фільмів (рівень А1-А2)» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності / 

освітньо-професійної 

програми 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» /«Міжнародна інформація та 

суспільні комунікації» 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність Другий курс,  третій семестр,  5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

 150 год., з них: практичні – 54 год. 

Мова викладання Українська, Німецька 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

 Іноземних мов та перекладу 

Автор дисципліни Кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри 

іноземних мов та перекладу   

Козак Алла Володимирівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

 Знання німецької мови на рівні А1 

Що буде вивчатися Лексика та граматика німецької мови, вимова, 

культура країни. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Перегляд фільмів – це метод навчання, який може 

допомогти покращити багато аспектів вивчення 

мови.  

Вимова – вимова стосується не лише звучання слів. 

Важливим складником німецької є інтонація. 

Навчитися розмовляти з правильною інтонацією 

можна слухаючи носіїв мови. І, звісно, фільми 

прекрасно у цьому допоможуть.  

Лексика – дуже часто у підручниках лексика 

подається за темами (наприклад, «В універмазі» або 

«Подорож»). Такий підхід справді може бути 

корисним для категоризації слів, проте слова 

сприймаються набагато природніше, коли ми бачимо 

чи чуємо їх в реальних життєвих ситуаціях (так вони, 

до речі, ще й краще запам’ятовуються). При 



перегляді фільмів із субтитрами поєднується читання 

з аудіюванням. Дуже часто у фільмах одні й ті самі 

слова вживаються знову і знову, і це дозволяє 

вивчити їх без жодних зусиль.  

Ще одним бонусом перегляду фільмів німецькою є 

можливість вивчити всі ці неформальні вирази (і, 

звичайно ж, ті, які заборонені в класі), які люди 

зазвичай використовують у реальному житті. 

Культура – неможливо вчити мову, не занурюючись 

при цьому в культуру чи культури, які вона 

представляє. І для багатьох людей культурний аспект 

вивчення мови є таким само важливим, як і 

відмінювання дієслів. Фільми – це прекрасний спосіб 

познайомитися ближче  з різними аспектами 

культури. Чим більше акцентів та діалектів ви 

почуєте, тим більш готовими будете до тих варіантів 

німецької, які траплятимуться вам у житті.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Чути і розуміти іноземну мову – одна з обов'язкових 

мовних навичок, необхідних для повноцінного 

спілкування. Розвинути цю навичку можна, якщо 

знаходишся у підходящому мовному середовищі. 

Якщо такого немає, можна створити його завдяки 

фільмам на німецькій мові.  

Вивчення будь-якої іноземної мови тримається на 

чотирьох основних принципах: читання, письмо, 

говоріння та сприйняття мови на слух. Ні для кого не 

секрет, що останнє – найважче. Розпізнавати 

іноземну мову швидко і легко – одна з 

найважливіших сходинок оволодіння мовою.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- сприймати та розуміти мову на слух; 

- перекладати слова, речення та мовні 

конструкції; 

- переказувати тексти та висловлювати свою 

думку. 

Інформаційне забезпечення 

та/або web-покликання 

Навчальні фільми, вправи та завдання до фільмів. 

https://www.youtube.com/watch?v=4-

eDoThe6qo&ab_channel=DeutschlernenmitderDW 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

https://film.britishcouncil.org/
https://film.britishcouncil.org/
http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

