
Опис навчальної дисципліни вільного вибору 

 

Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 10 «Практикум з німецької 

мови B2/C1 (підготовка до TestDaF)» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

035 Філологія /  

Мова і література (німецька). Переклад;  

Мова і література (англійська). Переклад;  

Мова і література (французька). Переклад 

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна 

лінгвістика. 

 

014 Середня освіта. Мова і література (німецька/ 

англійська) / Середня освіта. Німецька мова; Середня 

освіта. Англійська мова 

 

Всі гуманітарні та природничо-математичні 

спеціальності 

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 
4 курс (7 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

150 год., з них практичні: 

денна – 54 год. 

заочна – 14 год. 

Мова викладання німецька 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
німецької філології 

Автор дисципліни 

Кандидат філологічних наук, доцент; 

доцент кафедри німецької філології 

Лисецька Наталія Григорівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 
Володіння німецькою мовою на рівні B1 

Що буде вивчатися 

Студенти поглиблюватимуть свої знання з німецької 

мови під час тренування різних актуальних 

комунікативних ситуацій і основних видів 

мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, 

читанні, письмі) відповідно до рівня володіння 

мовою. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Практичний матеріал курсу сприятиме формуванню 

умінь та навичок з читання, аудіювання, усного 

монологічного / діалогічного мовлення та письма. 

Курс орієнтований на види завдань, які ставляться до 

іспиту TestDaF. 



Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Ви навчитеся виконувати завдання з основних видів 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання, письма), які ставляться до рівня B2/C1. Цей 

курс дасть хороший старт для підготовки до здачі 

іспиту TestDaF. 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Після вивчення курсу ви зможете використовувати 

набуті знання для ефективної комунікації німецькою 

мовою в усній і письмовій формі, а саме: 

- висловлюватися на актуальну тематику, 

враховуючи обмеження в часі для говоріння; 

- усно та письмово аналізувати графіки/діаграми; 

- виконувати завдання до розуміння тексту з читання 

та аудіювання. 

Інформаційне 

забезпечення 
Силабус, підручники, посібники та ін. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

