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Пояснювальна записка 

Кафедрою романо-германських та східних мов Київського університету 

Бориса Грінченка, розроблено робочу навчальну програму з дисципліни «Теорія і 

практика другої іноземної (німецької) мови», яка є нормативним документом 

КУБГ і відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів з 

напрямку «Мова і література (англійська)» згідно навчального плану денної 

форми навчання.   

Програма визначає обсяги знань, які мають бути опановані студентами  відповідно 

до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та алгоритму вивчення навчального 

матеріалу дисципліни «Теорія і практика другої іноземної (німецької) мови». Також 

програма забезпечує необхідну методичну та методологічну базу, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Напрям 0203 Гуманітарні науки  передбачає дисципліну «Теорія і практика другої 

іноземної (німецької) мови»  - як фахову, яка включена до плану підготовки 

спеціалістів. Необхідність вивчення другої іноземної (німецької) мови обумовлено 

потребою сьогодення в кваліфікованих філологах, обізнаних в усіх сферах суспільного 

життя. Зокрема, фахівець із іноземної філології має застосовувати набутий теоретичний 

досвід в практичній діяльності.  

Курс «Теорія і практика другої іноземної (німецької) мови» покликаний 

формувати теоретичну та практичну базу філолога. Отже, головною метою його 

вивчення є сформувати мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенцію 

студентів – майбутніх вчителів англійської та німецької мови з урахуванням їхніх 

майбутніх професійних потреб та з огляду на  необхідність реалізації практичної, 

освітньої, розвивальної та виховної цілей навчання; навчити студентів 

спілкуватися німецькою мовою в усній та писемній формах в різноманітних 

ситуаціях соціально-побутової, громадсько-політичної, соціально-культурної та 

професійно-трудовій сфер спілкування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  є: 

- забезпечити засвоєння студентами системи знань та практичних навичок з 

фонетики, лексики та граматики німецької мови; 

- ознайомити студентів із краєзнавчим матеріалом про німецькомовні країни; 

- ознайомити студентів із основними напрямами розвитку сучасної німецької мови; 

- сформувати готовність до постійного самовдосконалення у процесі опанування 

німецької мови; 

- навчити студентів вільно володіти різними видами мовленнєвої діяльності у 

різноманітних ситуаціях мовлення; 
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- розвивати у студентів таку якість особистості як пізнавальна самостійність, що 

сприяє здійсненню самостійних наукових пошуків та експериментальних 

досліджень. 

 Місце курсу в системі дисциплін філологічного циклу. 

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Теорія і практика другої іноземної 

(німецької) мови» спирається на на курси «Теоретичні питання граматики другої 

іноземної (німецької) мови» та «Сецкурс з другої іноземної (німецької) мови». 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

 знати: вичерпну інформацю про країну, німецькі федеральні країни, історію 

Німеччини, її політичну систему, структуру суспільсва Німеччини, стилі житла 

у Німеччини та можливості роботи; опанувати інформацію про спортивні 

досягнення країни, її релігію, діалектне розмаїття, дуальну систему освіти, 

досягнення у науковій сфері та у сфері економіки та зовнішньої політики; про 

екологічний стан у країні, туристичні можливості країни, її культурне 

надбання. 

 вміти: сприймати на слух різножанрові та різнопредметні автентичні тексти з 

елементами діалектної маркованості та мати навички письмового відтворення 

основної інформації тексту та відтворення детальної інформації у тестовому 

форматі; викладати свою думку відповідно до певних типів тексту, що мають 

свою структуру і композицію (розповідь, опис, характеристика, рецензія, 

коментар) з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності 

та мовної правильності; детально розуміти автентичні тексти 2-го рівня 

складності (базовий лексичний склад 4000 лексичних одиниць) різного типу 

(художні, публіцистичні, науково-популярні); створювати текст певного типу 

(лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів, який 

би відзначався логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, 

семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю. 

 Курс  «Теорія і практика другої іноземної (німецької) мови» включає в себе 

практичні та індивідуальні  заняття. Спираючись на те, що студенти мають 

самостійно опрацьовувати певний матеріал програмою передбачено такі 

форми контролю як виконання завдань із самостійної та домашньої роботи, 

підготовка презентацій, розробка творчих завдань, опитування, проведення 

модульних контрольних робіт. 

       Навчальним планом передбачено загальну кількість аудиторних 56 годин –із них 

практичні – 36 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота –  60 год., 

модульний контроль –  6 год., залік  ( 9 семестр), аудиторних  28 годин –  із них практичні 
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– 24 год., індивідуальна робота –  4 год., самостійна робота –  40  год., модульний 

контроль –   4 год., екзамен  - 36 (10 семестр). 

Вивчення студентами навчальної дисципліни  «Теорія і практика другої 

іноземної (німецької) мови» завершується складанням заліку у 9-му семестрі та 

екзаменом у 10-му семестрі. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

Галузь знань 

0203 

Гуманітарні науки 
 (шифр і назва) Нормативна 

 7.02030302  
Філологія. Мова 

і література (англійська) 
 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

Вчитель англійської, 

німецької мови та 

зарубіжної літератури 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання презентація 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  

108 ( 9 семестр) 

108 (10 семестр) 

9-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

 

 

самостійної роботи 

студента –  

60 год.(9 семестр);  

40 год. (10 семестр). 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

0 год. 0 год. 

Практичні 

  36 год. 24 год. 

МК 

 6 год. 4 год. 

Самостійна робота 

  60 год.  40 год. 

Індивідуальні завдання:  

6  год. 4  год. 

Вид контролю:  

 

Залік 2 год. (9 семестр);  

Екзамен: 36 год. ( 10 

семестр). 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ Назви розділів Кількість годин 

  

Р
аз

о
м

 

А
у

д
и

то
р

ін
 

Л
ек

ц
ій

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 

р
о

б
о

та
 

 С
ам

о
ст

ій
н

а 
 

р
о

б
о

та
 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь 

  
Е

к
за

м
ен

 

 Змістовний модуль І. 

 

1 Тема 1. Особистості та їх 

життєвий шлях. 

Persönlichkeiten und  

Lebensläufe.  

9 9  7 2    

2 C /р Написання есе за 

тематикою модуля 

10     10   

3 Тема 2. Особливості житла у 

Німеччині. Daheim und 

Unterwegs. 

7 7  7     

4 C /р Написання есе за 

тематикою модуля 

10     10   

 МК 1 2 2     2  

5 Тема 3. Міжкультурний діалог. 

Interkulturelles Dialog. 

9 9  7 2    

6 C /р Написання есе за 

тематикою модуля 

10     10   

 МК 2 2 2     2  

7 Тема 4. Робота та навчання. 

Arbeit und Studium. 

7 7  7     

8 C /р Написання есе за 

тематикою модуля 

10     10   

9 Тема 5. Розподіл часу. 

Zeitverteilung. 

10 10  8 2    

10 C /р Домашнє читання 10     10   

 Мк 3 2 2     2  

 Разом за змістовим модулем 1 108 48  36 6 60 6  
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Змістовий модуль 2.  Суспільна діяльність. Gesellschaftliche Tätigkeit. 

11 Тема 6. Дозвілля. Freizeit. 8   8     

12 C /р Написання есе за 

тематикою модуля 

15     15   

13 Тема 7. Нові тенденції у світі 

техніки та науки. Neue 

Tendenzen in Technik und 

Wissenschaft.  

18 10  8 2    

14 C /р Домашнє читання 15     15   

 МК 5 4 2     2  

15 Тема 8. Здоровий спосіб 

життя та оточуючий світ. 

Gesunde   Lebensweise und 

Umwelt.  

18 10  8 2    

16 C /р Домашнє читання 10     10   

 МК 6 2 2     2  

 Разом за змістовим модулем 2 108 20  24 4 40 4  

 Усього годин 216 66  60 10 100 10  
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ІІІ. ПРОГРАМА 

Змістовий модуль І. Суспільні дослідження. 

Gesellschaftliche Erkundungen. 

Тема 1. Особистості та їх життєвий шлях. Persönlichkeiten und  

 Lebensläufe.  
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Тема 2. Особливості житла у Німеччині. Daheim und Unterwegs. 
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Тема 3. Міжкультурний діалог. Interkulturelles Dialog. 
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Тема 4. Робота та навчання. Arbeit und Studium.  
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Змістовий модуль 2.  Суспільна діяльність. Gesellschaftliche Tätigkeit.  
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Тема 5. Розподіл часу. Zeitverteilung. 

 

 

 

Тема 6. Дозвілля. Freizeit.  



16 

 

  

 

 

 

 

Тема 7. Нові тенденції у світі техніки та науки. Neue Tendenzen in  
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Technik und Wissenschaft.  

 

 

 

Тема 8. Здоровий спосіб життя та оточуючий світ. Gesunde    
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Lebensweise und Umwelt.  

 
 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  
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Навчальним планом передбачено загальну кількість аудиторних 56 годин –із них практичні 

– 36 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота –  60 год., модульний 

контроль –  6 год., залік  ( 9 семестр), аудиторних  28 годин –  із них практичні – 24 год., 

індивідуальна робота –  4 год., самостійна робота –  40  год., модульний контроль –   4 

год., екзамен  - 36 (10 семестр). 

Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль П 

Назва  

Змістового 

модуля 

Суспільні дослідження. 

Gesellschaftliche Erkundungen. 

Суспільна діяльність. 

Gesellschaftliche Tätigkeit. 

Тематика 

модулів 

Тема 1. 

Особис 

тості та  

їх 

життєвий 
шлях. 

Тема 2. 

Особливості 

житла у 

Німеччині. 

Тема 3. 

Міжкуль 

турний 

діалог. 

Тема 4. 

Робота 

та 

навчання. 

Тема 5. 

Розподіл 

часу. 

Тема 6.  

Дозвілля. 

Тема 7. Нові 

тенденції у 

світі техніки 

та науки. 

Тема 8. Здоровий 

спосіб життя 

та оточуючий 

світ. 

Кількість 

балів за 

присут-

ність 

18 12 

Виконання 

домашньої  

роботи 

5х18=120 5х10=50 

Робота на 

практичних 

заняттях 

18х10=180 12х10=120 

Самостійна 

робота 
15 15 

Модульний 

контроль 
25 25 25 

 

25 25 

 
Написання 

реферату 

(творчої 

роботи) 

15 15 

ІНДЗ - 30 
Форми 

контролю 
 

Залік 

 

Екзамен 
Загальна 

кількість 

балів за 

семестр 

423 292 

 

 

 

 

 

 

 

V. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
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9 семестр 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1.  Суспільні дослідження. 

 

Тема 1. Особистості та їх життєвий шлях.  

1 Знайомство. Вживання артиклів у німецькій мові. 2 

2 Школа та навчання. Класифікація та відмінювання іменників 

німецької мови. 

2 

3 Біографії. Прийменники у німецькій мові: класифікація та 

особливості вживання. 

2 

4 Людські стосунки. Займенник у німецькій мові: типологія та 

відмінювання. 

2 

5 Незвичайні особистості. Відмінювання та ступені порівняння 

прикметників німецької мови. 

2 

Тема 2. Особливості житла у Німеччині.  
6 Стилі житла. Дієслова теперішнього часу німецько мови: 

відмінювання та особливості вживання. 

2 

7 Міста у Німеччині. Дієслова минулого часу німецько мови: 

відмінювання та особливості вживання. 

2 

8 Подорожі. Дієслова майбутнього часу німецько мови: відмінювання 

та особливості вживання. 

2 

9 Готелі.Три основні форми дієслів німецької мови. 2 

Тема 3. Міжкультурний діалог.  
10 Європа та Німеччина.Просте речення. Порядок слів у простому 

поширеному реченні. 

2 

11 Культурне розмаїття професійного життя. Сполучники підрядності.  2 

12 Культурне розмаїття повсякденного життя. Складносурядне та 

складнопідрядне речення: Типологія та особливості вживання.  

2 

Тема 4. Робота та навчання.  
13 Робочий час. Інфінітивні конструкції у німецькій мові. 2 

14 Спілкування з колегами. Поняття модальності у німецькій мові. 2 

15 Університетське життя. Заперечні речення у німецькій мові. 2 

Тема 5. Розподіл часу.  
16 Ефективний розподіл часу. Числівники у німецькій мові: 

класифікація та вживання. 

2 

17 Читання книжок. Проблема визначення роду німецьких іменників. 2 

18 Спорт та захоплення у нашому житті. Тренувальні вправи з 

граматики. 

2 

 Разом  36 год. 
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10 семестр 

 

 

                                                                                                              

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Представлено такими видами роботи: 

1. Домашня робота. 

2. Написання реферату. 

3. Контроль домашнього читання. 

 

9 семестр 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виконання домашньої роботи 50 год. 

2 Написання реферату 20 год 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 2. Суспільна діяльність.  

Тема 6. Дозвілля.  

1 Новини з усього світу. Тренувальні вправи з граматики. 2 

2 Вади сучасного суспільства. Тренувальні вправи з граматики. 2 

3 Історія та політика. Тренувальні вправи з граматики. 2 

4 Толерантність та злочинність.  Тренувальні вправи з граматики. 2 

 МК 5  

Тема 7. Нові тенденції у світі техніки та науки.  
5 Техніка у домашньому господарстві. Тренувальні вправи з граматики. 2 

6 Продукція та споживачі. Тренувальні вправи з граматики. 2 

7 Компьютер та інтернет. Тренувальні вправи з граматики. 2 

8 Новітні технічні тенденції. Тренувальні вправи з граматики. 2 

 МК 6  

Тема 8. Здоровий спосіб життя та оточуючий світ.  
9 Здоровий спосіб життя сьогодні. Тренувальні вправи з граматики. 2 

10 Проблеми зі здоров ям. Тренувальні вправи з граматики. 2 

11 Здорове харчування. Тренувальні вправи з граматики. 2 

12 Навколишнє середовище. Тренувальні вправи з граматики. 2 

 МК 7  

 Разом  24 год. 
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3. Контроль домашнього читання 10 год. 

 Разом  80 год. 

 

 

10 семестр 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виконання домашньої роботи 30 год. 

2 Написання реферату 20 год. 

3. Контроль домашнього читання 10 год. 

 Разом  60 год. 

 

Завдання 1. 

 

Виконання самостійної (домашньої) роботи (5 балів за кожне завдання). Зміст домашніх 

завдань: 

 складання та вивчення монологу до прочитаного тексту; 

 виконанння різних типів вправ з граматики; 

 декламація скоромовок; 

 вивчення напамять віршів німецькою мовою; 

 складання та презентація діалогів за поданою темою; 

 написання есе; 

 написання творів за поданою темою тощо. 

Карта виконання самостійної (домашньої) роботи 

9 семестр 

Модуль 1 Зміст д/з Кількість балів  

за домашню роботу 

Тема 1. Особистості та  

їх життєвий шлях. 

складання та вивчення монологу  

до прочитаного тексту 

5 

декламація скоромовок 5 

написання есе 5 

складання та презентація діалогів  

за поданою темою 

5 

Тема 2. Особливості 

житла у Німеччині. 

складання та вивчення монологу  

до прочитаного тексту 

5 

декламація скоромовок 5 

написання есе 10 

складання та презентація діалогів  

за поданою темою 

5 

Тема 3. Міжкультурний 

діалог. 

складання та вивчення монологу 

 до прочитаного тексту 

5 
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вивчення напамять віршів  

німецькою мовою 

5 

складання та презентація діалогів  

за поданою темою 

10 

  

Тема 4. Робота та 

навчання. 

складання та вивчення монологу  

до прочитаного тексту 

5 

вивчення напамять віршів  

німецькою мовою 

5 

складання та презентація діалогів  

за поданою темою 

5 

написання творів за поданою  

темою 

10 

Тема 5. Розподіл часу. складання та вивчення монологу  

до прочитаного тексту 

5 

вивчення напамять віршів  

німецькою мовою 

5 

написання есе 5 

написання творів за поданою  

темою 

10 

Загальна кількість балів:                     120 балів                                                   

 

10 семестр 

Модуль 2 Зміст д/з Кількість балів 

 за домашню  

роботу 

Тема 6. Дозвілля. складання та вивчення монологу  

до прочитаного тексту 

5 

вивчення напамять віршів  

німецькою мовою 

5 

написання есе 5 

Тема 7. Нові тенденції у 

світі техніки та науки. 

написання творів за поданою  

темою 

5 

складання та вивчення монологу  

до прочитаного тексту 

5 

вивчення напамять віршів  

німецькою мовою 

5 

Тема 8. Здоровий спосіб 

життя та оточуючий 

світ. 

складання та презентація діалогів  

за поданою темою 

5 

складання та вивчення монологу  

до прочитаного тексту 

5 

написання есе 5 

складання та презентація діалогів  

за поданою темою 

5 
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Загальна кількість балів:                       50 балів                                                  

 

 

Завдання 2. 

Написання та захист реферату (15 балів) за поданою тематикою: 

9 семестр 

1. Видатні політичні діячі Німеччини. 

2. Нобелівські лауреати німецькомовних країн. 

3. Світ мистецтва та кіно німецькомовних країн. 

4. Діалектне розмаїття у Німеччині. 

5. Нововведення у сучасній літературній німецькій мові. 

10 семестр 

6. Відомі педагоги німецькомовних країн: життєвий шлях та діяльність. 

7. Статистичні відомості про стан довкілля та природних ресурсів   

    Німеччини. 

8. Особливості німецької кухні та культура харчування німців. 

9. Видатні історичні події Німеччини: ретроспектива та сьогодення. 

10.Традиції та побут німецьких громадян. 

 

Карта виконання реферату 

 

Семестр Бали Термін виконання 

(місяці) 

9 семестр 15 грудень 

10  семестр 15 травень 

 

 

Критерії оцінювання реферату 

 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів  

1. Складання плану реферата 1  

2 Аналіз сутності та змісту першоджерел  2 

3. Виклад фактів в логічній послідовності 5 

4. Дотримання вимог щодо технічного оформлення 

структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, 

вступ, основна частина, висновки,список використаних 

джерел) 

 3 

5. Орфоепічна та орфографічна грамотінсть тексту 2 

6. Наявність додатків (схеми, таблиці, діаграми, графіки 

тощо) 

1 

7. Наявність у тексті посилань, цитат, крилатих висловів, 

сентенцій тощо. 

1 
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Разом 15 балів 

 

 

Завдання 3. 

Творча робота (домашнє читання німецькомовного твору) з дисципліни 

виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь 

студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.  

Карта виконання домашнього читання 

 

 

Критерії оцінювання домашнього читання 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів  

1. Швидкий темп читання твору німецькою мовою 1  

2. Складання розгорнутого плану переказу тексту  2 

3. Правильний переклад твору українською мовою 5 

4. Виконання передтекстових завдань  2 

5. Виконання післятекстових завдань 2 

6. Відтворення висловлювання за змістом прочитанного 

тексту 

 

3 

Разом 15 балів 

 

 

 

 

 

VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Змістовний модуль  Теми Бали Термін виконання 

(місяці) 

Модуль 1.     

Домашнє читання твору 

«Поєдинок» Патріка 

Зюскінда 

1-4 5х3 жовтень-листопад 

Модуль 2.     

Домашнє читання твору 

«Тунель» Фрідріха 

Дюренмата 

5-8 5х3 квітень-травень 

Разом 30 балів 
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Підготовка презентації з використанням смарт-дошки (обсяг презентації – 

10-15 слайдів): 

 

Тематика презентацій з дисципліни 

1. Система дошкільної освіти Німеччини. 

2. Система шкільної освіти Німеччини. 

3. Система професійної освіти Німеччини. 

4. Система вищої освіти Німеччини. 

5. Можливості подальшої освіти у Німеччині. 

6. Видані пам’ятки Німеччини. 

7. Родинне виховання у Німеччині. 

8. Роль жінок у Німеччині. 

9. Головні пріоритети німецького суспільства. 

10. Народні школи Німеччини. 

 

Карта індивідуального завдання студента 

 

Вид ІНДЗ Академічний 

контроль 

Бали Термін 

виконання 

(місяці) 

Підготовка 

презентації 

Захист ІНДЗ 30 балів травень 

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання 

 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Дотримання плану презентації 2 

2. Мовна правильність оформлення презентації 3 

3. Інформативність викладеного матеріалу 2 

4. Представлення на другому слайді 15 нових слів з  

перекладом 

3 

5. Змістовність, чіткість, мовна правильність  

усного представлення презентації 

8 

6. Використання нової лексики при усному  

представленні презентації 

3 

7. Наявність завдань для аудиторії 3 

8. Наявність ілюстрацій, фото тощо 2 

9. Орфоепічна та  орфографічна грамотність 2 



27 

 

  

10. Використання в презентації аудіофайлів 2 

Разом 30 балів 

 

 

   Шкала оцінювання індивідуального завдання 

Рівень виконання Кількість балів 

 

Оцінка за традиційною 

системою 

Високий  24-30 Відмінно 

Достатній 16-23 Добре  

Середній 8-15 Задовільно 

Низький 0-7 Незадовільно 

 

 
VIII.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

 Навчальні досягнення студентів із дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, основою якої є звітність за кожен етап передбачений 

програмою. Грунтуючись на звітності оцінювання рівня знань вібувається 

накопичення підсумкових балів до 100.  

 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 

зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 

контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 

шкалу подано у таблицях нижче.  

 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного 

 (модульного) контролю (9 семестр) 

 

№ 

п/п 

 

Вид діяльності 

 

Кількість 

 балів 

 за одиницю 

 

Кількість  

одиниць до 

розрахунку 

 

Всього 

1. Відвідування практичних занять 1 18 18 

2. Робота на практичних  

заняттях 

10 18 180 
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3. Виконання домашньго завдання 5 18 120 

4. Виконання творчої роботи 15 1 15 

5. Самостійна робота  5 3 15 

6. Модульні контрольні тести 25 3 75 

 Максимальна кількість балів 423 

 Коефіцієнт розрахунку  

рейтингових балів 

4,2 

 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного 

 (модульного) контролю (10 семестр) 

№ 

п/п 

 

Вид діяльності 

 

Кількість 

 балів 

 за одиницю 

 

Кількість  

одиниць до 

розрахунку 

 

Всього 

1. Відвідування практичних занять 1 12 12 

2. Робота на практичних  

заняттях 

10 12 120 

3. ІНДЗ 30 1 30 

4. Виконання домашньго завдання 5 10 50 

5. Виконання творчої роботи 15 1 15 

6. Самостійна робота  5 3 15 

7. Модульні контрольні тести 25 2 50 

 Максимальна кількість балів 292 

 Коефіцієнт розрахунку  

рейтингових балів 

2,9 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю 
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повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 

заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну 

контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 

роздрукованих завдань, після завершення вивчення навчального  матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 

виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 

дотримання таких вимог:вчасність виконання навчальних завдань в повному 

обсязі;якість виконання навчальних завдань;самостійність їх виконання;творчий 

підхід та ініціативність у виконанні завдань. 

 

IХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Метод лекцій, виконання творчих завдань (ІНДЗ), пошук в Інтернеті, метод 

перекладу автентичних джерел, використання комп’ютерних технологій, метод 

синхронного перекладу, тестування, робота з літературою, використання 

комп’ютерних технологій. 

 

                 Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

1. Плани-конспекти практичних занять з дисципліни; 

2. Навчальна та робоча навчальна програми з дисципліни; 

3. Роздаткові матеріали до практичних занять; 

4. Презентації практичного курсу у форматі PowerPoint; 

5. Електронний підручник „Erkundungen “; 

6. Модульні контрольні тести з курсу. 
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ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна література: 

1. Євгененко Д.А. Практична граматика німецької мови: Навчальний посібник. –  

Вінниця: Нова книга, 2002. –  456c. 

2. Паремская Д. А. Немецкая грамматика (немецкий язык): Учеб.пособие. –  

       Мн.: Выш. шк., 1999. – 390c. 

3. Соколова Н. Б. Справочник по грамматике немецкого языка: Учеб. пособие.  – 

М .: Просвещение, 1999. – 544c. 

4. Anne Buscha, Susanne Meier: Erkundungen - Deutsch als Fremdsprachen, 

Integriertes Kurs und Arbeitsbuch, - Schubert Verlag Leipzig. – S. 260. 

5. Dürrenmatt F. Meister-Erzählungen: Diogenes Verlag Zürich. – 1992. – S.293. 

Додаткова література: 

1. Herzog A. Deutsche idiomatische Wendungen für Ausländer: Eine Auswahl mit 

Beispiele. – VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1983. – S. 175. 

2. Österreichische Erzählungen. Herausgegeben von Brandsetter A. Verlag München. – 

1987. – S. 447. 

3. Kurze Deutsche Grammatik. S. GIRDENIENE, V. VAITEKUNIENE: Mokymo 

priemone I kurso studentams germanistams, VILNIAUS PEDAGOGINIS 

UNIVERSITETAS. - 2001, S- 124. 

4. Lest Deutsch gern! (Читайте німецькою із задоволенням!): Навчальний 

посібник./ Уклад. О.В.Зюнькіна. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2004. –112 с. 

5. Цвиллинг М.Я. Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок: Ок.700 

единиц. – М.:Рус.яз.,1984. – 216 с. 

Інформаційні ресурси: 

 
1. www.duden.de 

2. www.deutschesprache.com.ua 

3. www.deutsch-perfekt.com/ 

4. www. goethe.de 

5. www. friedrich_schiller.de 

6. www. heinrich_heine.de 
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ОРІЄНТОВНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

Фонетика: 

 Rezitieren Sie „Lorelei“ von H. Heine und bestimmen Sie Intonation, Pausierung 

und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Handschuh“ von F. Schiller und bestimmen Sie Intonation, 

Pausierung und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Prometeus“ von Goethe und bestimmen Sie Intonation, Pausierung 

und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Heidenröslein“ von Goethe und bestimmen Sie Intonation, 

Pausierung und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Das Kind entdeckt den Garten“ von Heins Fühmann. 

 Rezitieren Sie „Gefunden“ von Goethe und bestimmen Sie Intonation, Pausierung 

und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Zwei Wanderer“ von Anastäsius Grün und bestimmen Sie 

Intonation, Pausierung und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Mailied“ von Goethe und bestimmen Sie Intonation, Pausierung 

und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Es stehen unbeweglich“ von H. Heine und bestimmen Sie 

Intonation, Pausierung und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Das zerbrochene Ringlein“ von Joseph Eichendorf und bestimmen 

Sie Intonation, Pausierung und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Kinderlied“ von Günter Grass und bestimmen Sie Intonation, 

Pausierung und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Die Nachtigall“ von Theodor Strom und bestimmen Sie Intonation, 

Pausierung und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Wenn ich an deinem Hause“ von H. Heine und bestimmen Sie 

Intonation, Pausierung und Lautmodifikationen. 

  Rezitieren Sie „Aus der Harzreise“ von H. Heine und bestimmen Sie Intonation, 

Pausierung und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Ein Fichtenbaum“ von Heinrich Heine und bestimmen Sie 

Intonation, Pausierung und Lautmodifikationen. 

 Rezitieren Sie „Meeresstille“ von J.W. Goethe und bestimmen Sie Intonation, 

Pausierung und Lautmodifikationen. 

Лексика:  

 Die Erinnerungen an meinen ersten Schultag. 

 Schulpflicht in Deutschland. 

 Kennen Sie Heinrich Heine. 

 Mein Lebensweg. 

 Zwischenmenschliche Beziehungen. 

 Außergewönliche Menschen in Deutschland. 

 Bekannte deutsche Frauen. 

 Wohnstile in Deutschland. 
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 Bekannte deutsche Städte. 

 Reiseplanung. 

 Hotels in Deutschland. 

 Deutsche als statistische Durchschnittseuropäer. 

 Mein Auslandsaufenthalt. 

 Kulturelle Unterschiede im Berufsleben. 

 Kulturelle Unterschiede im Alltagsleben. 

 Deutsche Sitten und Bräuche. 

 Arbeitszeit in Deutschland. 

 Mein Studienweg. 

 Deutsche Menschen und ihre Freizeitbeschäftigungen. 

 Fußball - eine Erfindung der Neuzeit? 

 Besondere Tätigkeiten und Hobbys. 

 Geschichte und Politik in Deutschland. 

 Recht und Kriminalität in Deutschland. 

 Mahnungen der heutigen deutschen Gesellschaft. 

 Moderne Technik und Trends in Deutschland. 

 Mensch gegen Maschiene. 

 Erfindungen und Innovationen in Deutschland. 

 Gesundheitliche Probleme heute. 

 Umweltkrise heute. Umwelt als Belastung für den Menschen. 

 Problem der gesunden Ernährung. 

 Die schlaflose Gesellschaft. 

 

Граматика: 

 Artikel: Deklination und Gebrauch. 

 Substantiv. Deklination der Substantive. 

 Substantiv. Pluralbildung der Substantive. 

 Adjektiv. Deklinationsystem der Adjektive. 

 Adjektiv. Steigerungenstufen. 

 Pronomen: Deklination und Gebrauch. 

 Präposition. Klassifikation und Gebrauch. 

 Verb. Präsens. Konjugation und Gebrauch. 

 Verb. Imperfekt. Konjugation und Gebrauch. 

 Verb. Perfekt. Konjugation und Gebrauch. 

 Verb. Plusquamperfekt.Konjugation und Gebrauch. 

 Infinitivkonstruktionen im Deutschen. Gebrach im Satz Partikel „zu“. 

 Verb. Futur I. Konjugation und Gebrauch. 

 Passivkonstruktionen im Deutschen. Klassifikation und Gebrauch. 

 Einfacher Satz: Aussagesatz, Aufforderungsatz und Fragesatz. 

 Konjunktiv. Zeitformen und Gebrauch im Deutschen. 

 Satzreihe. Arten und Gebrach im Deutschen. 
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 Satzgefüge. Arten und Gebrauch im Deutschen. 

 Partizip I und Partizip II. Bildung und Gebrauch im Deutschen. 

 Bildung und Gebrauch der Imperativformen im Deutschen 
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