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Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 11 «Практичний курс німецької 

мови В2.2»  

Рівень BO перший (бакалаврський) 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

 035 Філологія / Прикладна лінгвістика. Переклад і 

комп’ютерна лінгвістика 

Форма навчання денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс (8 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 

Рись Лариса Федорівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Володіння німецькою мовою на рівні В2.1  

Що буде вивчатися 

Цей семестр вивчення відповідає завершенню рівня В2 

Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти. До 

цього рівня входять теми, що стосуються різних аспектів 

нашого життя, як то освіта, наука, історія, фінанси, мистецтво 

і ін. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Володіючи німецькою мовою на рівні В2.2 ви зможете 

навчатися та працювати в Німеччині, не маючи серйозного 

мовного бар'єру між колегами, розуміти досить складні і 

розгорнуті тексти, лекції на професійну тему, статті та 

сучасну прозу. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення 

рівня знань студентів німецької мови під час тренування 

різних актуальних комунікативних ситуацій й основних видів 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, 

письма) відповідно до рівня володіння мовою. 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Після вивчення курсу здобувачі освіти зможуть 

використовувати набуті знання для ефективної комунікації 

німецькою мовою в усній і письмовій формі, а саме: 

- ефективно використовує німецьку мову в усній та письмовій 

формах, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній, науковій сферах життя; 

- без підготовки брати участь в діалогах, відстоювати свою 

думку, говорити досить побіжно; 

- писати докладні повідомлення / листи / есе / доповіді на 

різні теми. 

Інформаційне забезпечення - силабус; 
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