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Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 9 «Практичний курс німецької мови 

(В2.1)»  

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 (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 

Бєлих Оксана Миколаївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Володіння німецькою мовою на рівні В1  

Що буде вивчатися 

Під час вивчення курсу студенти матимуть змогу вивчити 

німецьку мову на рівні В2.1, до якого входять теми 

побутового спілкування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Практичний матеріал курсу сприятиме формуванню умінь та 

навичок письмового/усного перекладу відповідно до 

тематики та граматичної компетенції. 

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: 

- вміє ефективно працювати з інформацією: збирати 

необхідну інформацію з  різних  джерел,  зокрема  з  фахової  

літератури  та  електронних  баз,  впорядковувати,  

класифікувати,  систематизувати,  критично аналізувати й 

інтерпретувати її; цікавитися й користуватися сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями, апаратними та 

програмними засобами інформатизації в освіті;  

- розуміє фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства; вміє зберігати й примножувати його моральні, 

наукові цінності і досягнення;  

- використовує різні види ораторських виступів, ефективно 

планує виступи та добирає матеріал, оперує методикою 

підготовки та виголошення промови, володіє основами 

техніки мовлення, вміє фахово вести розгорнутий 

монолог/діалог та уміло застосовувати вербальні та 



невербальні засоби спілкування;  

- знає й розуміє систему мови і вміє застосовувати ці знання у 

професійній освітній діяльності;  

- володіє принципами, технологіями і прийомами створення 

усних і письмових текстів різних жанрів державною та 

іноземними мовами;  

- здійснює аналіз мовних одиниць рідної та іноземних  мов, 

визначає їхню взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють; 

- ефективно використовує іноземні мови 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. 

Інформаційне забезпечення 
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