
Дисципліна Вибіркова дисципліна 5 

«Німецька мова А 2.2» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо- 

професійної програми 
014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) / 

Середня освіта. Англійська мова (на базі диплома молодшого 

спеціаліста) 

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 годин (практичні заняття – 54)  

Заочна форма – 150 годин (практичні заняття – 14)  

Мова викладання Німецька, українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра німецької філології 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент; 
доцент кафедри німецької філології  
Бєлих Оксана Миколаївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння німецькою мовою: А2.1 

Що буде вивчатися Навчальна дисципліна «Третя іноземна мова 

(німецька)» має комплексний характер і комунікативну 

спрямованість. Тренуються усне та писемне мовлення, 

граматичні та фонетичні особливості сучасної німецької 

мови, знання яких дає можливість формувати лінгвістичну 

компетенцію студентів.   

Чому це цікаво/треба вивчати Студенти:  

- отримують навички правильної вимови звуків, словесного 

наголосу німецьких слів та володіння основними 

інтонаційно-ритмічними моделями німецького усного 

мовлення; 

- засвоюють відповідний лексичний та граматичний матеріал; 

- формують вміння та навички читання, аудіювання, усної 

(монологічного й діалогічного) та писемної компетенцій 

сучасної німецької мови. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Залежно від рівня володіння німецькою мовою, студенти: 

- можуть навчитися розуміти та підтримувати розмови на 

побутові теми, висловлювати свою думку, засвоївши 

відповідний лексичний та граматичний матеріал;  

- читати про себе і вголос текст, який відповідає тематиці 

курсу, розуміти основний зміст прочитаного та знаходити 

необхідну інформацію; 

- писати диктанти, твори, повідомлення, листи та переклади в 

межах вивченого лексично-граматичного матеріалу. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та вміння із курсу допоможуть у спілкуванні з 

носіями мови, при читанні художньої, публіцистичної чи 

наукової літератури. 

Інформаційне забезпечення силабус, методична література, підготовлена викладачами 

кафедри, та методична література, яка належить до об’ємного 

фонду кафедри завдяки співпраці з DAAD-службою та 

Goethe-центром вивчення німецької мови, а також фонду 

імені Р. Окуневського. 
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