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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Перша іноземна мова (німецька мова) 1 і 2-й семестр 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

19 

Галузь знань 

03. Гуманітарні 

науки (шифр, назва) 

нормативна 

Модулів – 4 

спеціальність 035 

Філологія 
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 
Спеціалізація:  

035.04 Германські 

мови та літератури 

(переклад 

включно) 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 570 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 10 (1-й 

семестр), 8 (2-й 

семестр) 

самостійної роботи 

студента – 8-9 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

160 год. 128 год.  

Самостійна робота 

140 год. 142 год. 

ІНДЗ: –  

Вид контролю:  

  екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 67 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – поглибити лексичні і граматичні знання студентів з німецької 

мови – першої іноземної мови фахового спрямування. У рамках курсу у повному 

обсязі розглядаються основні граматичні теми, з відповідним теоретичним 

обґрунтуванням та практичним засвоєнням у рамках семи лексичних блоків, що 

тематично охоплюють увесь спектр широковживаних лексичних та мовно-

стилістичних засобів. Такий комплексний підхід, у поєднання із опрацюванням 

фонетичних вправ та домашнім читанням, дозволяє досягнути значного мовного 

прогресу студентів та здобути ними мовних знань, необхідних для засвоєння 

подальших дисциплін професійного спрямування.    

Завдання курсу полягає у засвоєнні студентами ґрунтовних знань 

нормативної граматики німецької мови та збільшення активного лексичного запасу 

для здійснення комунікації іноземною мовою в різноманітних ситуаціях 

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування до поставленої 

комунікативної мети. Окрему увагу приділено здатності студентами 

систематизувати та поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на 

принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні поняття граматики та фонетики німецької мови; 

 нормативну граматику німецької мови з елементами їх теоретичного 

осмислення, викладання та практичного застосування;  

 правильну артикуляцію та інтонацію; 

 класичні та сучасні теорії граматики та фонетики німецької мови; 

 відповідний лексичний запас німецької мови для вирішення 

комунікативної ситуації; 

 лінгво-культурну ситуацію німецькомовних країн.  

вміти:  

 застосовувати мовні знання у практичних ситуаціях;  

 оформлювати власне висловлювання; 

 використовувати знання риторики у мовленнєвій діяльності; 

 здійснювати комунікацію іноземною мовою в різноманітних ситуаціях 

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування; 

 аналізувати філологічні явища, використовуючи відповідні загально-

наукові методи та прийоми; 

 здійснювати комунікацію українською та німецькою мовами; 

 використовувати ефективні методи та прийомів навчання для 

досягнення поставленої мети; 

 бачити спільні риси та відмінності між німецькою та українською 

мовами; 

 опрацьовувати різні види інформації та обробляти її відповідно до 

цілей і завдань педагогічного процесу; 

 дотримуватися принципів професійної етики та політкоректності.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Блок змістових модулів 

1-й семестр 

 

Змістовий модуль 1. Освіта та навчання  

Тема 1.  Фонетично-вступний курс. Часи дієслів – огляд. Дієслово, 

граматичні категорії дієслова. 

Тема 2. Шкільна освіта. Іменник, граматичні категорії іменника. 

Тема 3. Навчання в університеті. Вживання артикля. Прийменники, 

числівник, прислівник, їхня класифікація. 

 

Змістовий модуль 2. Життя та побут    

Тема 4. Житло. Прикметник, граматичні категорії прикметника. Ступені 

порівняння прикметників. 

Тема 5. Час у нашому житті. Займенник, класифікація займенників.  

 

 

2-й семестр 

Змістовий модуль 3.  Їжа та традиції  

Тема 6. Українські страви та традиції. Сурядні речення. Підрядні речення 

додатку.  

Тема 7. Німецькі страви та традиції. Наказовий спосіб. Інфінітивні 

конструкції. Інфінітивні речення.  

 

Змістовий модуль 4. Мода та дозвілля    

Тема 8. Дозвілля та хобі. Пасивний стан дієслів.  

Тема 9. Мода та її розвиток. Підрядні речення означення. Дієприкметники. 

Поширене означення. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

1-й семестр 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1. Освіта та навчання 

Тема 1. 

Фонетично-

вступний курс. 

Часи дієслів – 

огляд. Дієслово, 

граматичні 

категорії дієслова. 

60  32   28       

Тема 2. Шкільна 

освіта. Іменник, 

граматичні 

категорії 

іменника. 

60  32   28       

Тема 3. Навчання 

в університеті. 

Вживання 

артикля. 

Прийменники, 

числівник, 

прислівник, їхня 

класифікація. 

60  32   28       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

180  96   84       

 

Змістовий модуль 2. Життя та побут    

Тема 4. Житло. 

Прикметник, 

граматичні 

категорії 

прикметника. 

Ступені 

порівняння 

прикметників. 

60  32   28       
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Тема 5. Час у 

нашому житті. 

Займенник, 

класифікація 

займенників. 

60  32   28       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

120  64   56       

Усього годин  300  160   140       

 

2-й семестр 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 3. Їжа та традиції 

Тема 6. 

Українські страви 

та традиції. 

Сурядні речення. 

Підрядні речення 

додатку. 

67  32   35       

Тема 7. Німецькі 

страви та 

традиції. 

Наказовий спосіб. 

Інфінітивні 

конструкції. 

Інфінітивні 

речення. 

68  32   36       

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

135  64   71       

 

Змістовий модуль 4. Стратегії у письмовому перекладі    

Тема 8. Дозвілля 

та хобі. Пасивний 

стан дієслів. 

67  32   35       

Тема 9. Мода та її 

розвиток. 

Підрядні речення 

68  32   36       
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означення. 

Дієприкметники. 

Поширене 

означення. 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

135  64   71       

Усього годин  270  128   142       

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фонетично-вступний курс. Часи дієслів – огляд. 32 

2 Шкільна освіта. Модальні слова. Перфект. 32 

3 Навчання в університеті. Вживання артикля. 

Прийменники. 

32 

4 Житло. Вживання артиклів (продовження). Неозначені 

форми дієслів. 

32 

5 Час у нашому житті. Зворотні дієслова. Відмінювання 

прикметників. 

32 

6 Українські страви та традиції. Підрядні речення додатку. 32 

7 Німецькі страви та традиції. Наказовий спосіб. 32 

8 Мода та дозвілля. 32 

9 Мода та її розвиток. Підрядні речення означення. 

Ступені порівняння прикметників. 

32 

 

6. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є 

невід’ємною складовою процесу вивчення дисципліни «Перша іноземна мова 

(німецька мова)». Зміст СРС з дисципліни «Перша іноземна мова (німецька мова)» 

складається з таких видів роботи: опрацювання теоретичних основ прослуханого 

матеріалу; підготовка до практичних занять; самостійне опрацювання окремих тем 

навчальної дисципліни згідно з навчально-тематичним планом і пошук додаткової 

інформації щодо окремих питань курсу; підготовка до контрольних робіт. 

Очікується, що протягом семестру кожен студент представить викладачеві 

щонайменше 2 роботи, передбачені планом на самостійне виконання. 

 

Зміст СРС з дисципліни «Перша іноземна мова (німецька мова)» складається 

з таких видів роботи: 

 підготовку до практичних занять; 
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 виконання домашніх завдань; 

 поглиблене опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з 

навчально-тематичним планом; 

 пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу; 

 підготовка до модульних та контрольних робіт. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фонетично-вступний курс. Часи дієслів – огляд. 

Дієслово, граматичні категорії дієслова. 

28 

2 Шкільна освіта. Іменник, граматичні категорії іменника. 28 

3 Навчання в університеті. Вживання артикля. 

Прийменники, числівник, прислівник, їхня класифікація. 

28 

4 Житло. Прикметник, граматичні категорії прикметника. 

Ступені порівняння прикметників. 

28 

5 Час у нашому житті. Займенник, класифікація 

займенників. 

28 

6 Українські страви та традиції. Сурядні речення. Підрядні 

речення додатку. 

35 

7 Німецькі страви та традиції. Наказовий спосіб. 

Інфінітивні конструкції. Інфінітивні речення. 

36 

8 Дозвілля та хобі. Пасивний стан дієслів. 35 

9 Мода та її розвиток. Підрядні речення означення. 

Дієприкметники. Поширене означення. 

36 

 Усього 282 
 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Тема Завдання / підручники Вид  

контролю 

Кіль-

кість 

годин 

1.  Тема 1. Фонетично-вступний 

курс. Часи дієслів – огляд. 

Дієслово, граматичні 

категорії дієслова. 

Login 1. Deutsch für 

Germanistikstudenten: Lehrbuch. – 

Під ред. Сидорова О. В. – Вінниця: 

Нова книга, 2014. – 345 с.  С. 8-95. 

Виконання фонетичних 

тренувальних вправ на 

вдосконалення артикуляції 

голосних та приголосних звуків, 

правила наголошування та 

специфіку інтонування речень у 

німецькій мові. 

Опитування, 

письмовий 

контроль  

28 
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2. 

 

Тема 2. Шкільна освіта. 

Іменник, граматичні 

категорії іменника. 

1. Deutsche Grammatik : навч. 

посібник / Драб Н.Л., Скринька С., 

Стаброз С. – Вінниця: Нова книга, 

2007. – c. 12-50, c.108 – 118, c. 140-

153. 

2. Login 1. Deutsch für 

Germanistikstudenten: Lehrbuch. – 

Під ред. Сидорова О. В. – Вінниця: 

Нова книга, 2014. – 345 с.  С. 102-

110, 118 – 128. 

Виконання домашніх завдань по 

лексичній темі «Шкільна освіта».  

Виконання практичних завдань, 

вправ на засвоєння граматичних 

тем «Дієслово», «Іменник», 

«Займенник», «Числівник», 

«Прийменник», «Прислівник». 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль. 

28 

3. Тема 3: Навчання в 

університеті. Вживання 

артикля. Прийменники, 

числівник, прислівник, їхня 

класифікація. 

1. Deutsche Grammatik : навч. 

посібник / Драб Н.Л., Скринька С., 

Стаброз С. – Вінниця: Нова книга, 

2007. – c. 141 - 150  

2. Login 1. Deutsch für 

Germanistikstudenten: Lehrbuch. – 

Під ред. Сидорова О. В. – 

Вінниця: Нова книга, 2014. – 345 

с.  С. 132-142, 155 – 163. 

Виконання домашніх завдань по 

лексичній темі «Університет».  

Підготовка теоретичного 

матеріалу на теми: «Вживання 

артикля у німецькій мові», 

«особові займенники», 

«присвійні займенники», 

«заперечні займенники», 

«питальні займенники», 

«відносні займенники», 

«безособові займенники» 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль. 

28 

4. Тема 4. Житло. Прикметник, 

граматичні категорії 

прикметника. Ступені 

порівняння прикметників. 

1. Login 1. Deutsch für 

Germanistikstudenten: Lehrbuch. – 

Під ред. Сидорова О. В. – 

Вінниця: Нова книга, 2014. – 345 

с.  С. 168 – 175, 188 – 197.  

Підготовка письмових робіт на 

тему «Побут та житло».  

Виконання домашніх завдань з 

лексичної теми «Житло» 

Підготовка домашнього читання  

Franz Specht „Der rote Hahn“ 

Leseheft Niveaustufe B1, S. 1 – 30. 

Перевірка 

письмових 

робіт, 

опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль 

28 

5. Тема 5. Час у нашому житті. 

Займенник, класифікація 

займенників. 

1. Login 1. Deutsch für 

Germanistikstudenten: Lehrbuch. – 

Під ред. Сидорова О. В. – 

Опитування, 28 
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Вінниця: Нова книга, 2014. – 345 

с.  С. 203 – 211, 224 – 233.  

Виконання домашніх завдань по 

лексичній темі «Час».  

Підготовка домашнього читання:  

Franz Specht „Der rote Hahn“ 

Leseheft Niveaustufe B1, S. 30 – 

78  S. 

письмовий 

експрес-

контроль. 

6. Тема 6. Українські страви та 

традиції. Сурядні речення. 

Підрядні речення додатку. 

1. Em Übungsgrammatik / Axel 

Hering, Magdalena Matussek, 

Michaela Permann-Balme: Max 

Hueber Verlag 2006. – c- 48 – 56. 

2. Login 1. Deutsch für 

Germanistikstudenten: Lehrbuch. – 

Під ред. Сидорова О. В. – 

Вінниця: Нова книга, 2014. – 345 

с.  С. 239 – 247.  

Виконання домашніх завдань по 

лексичній темі «Українські 

страви».   

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль. 

35 

7. Тема 7. Німецькі страви та 

традиції. Наказовий спосіб. 

Інфінітивні конструкції. 

Інфінітивні речення. 

1. Login 1. Deutsch für 

Germanistikstudenten: Lehrbuch. – 

Під ред. Сидорова О. В. – 

Вінниця: Нова книга, 2014. – 345 

с.  С. 264 – 273. 

Виконання домашніх завдань по 

лексичній темі «Німецькі 

страви».   

Підготовка домашнього читання:  

Franz Specht „Schöne Augen“ 

Leseheft Niveaustufe B1, S. 1 – 25. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль. 

36 

8. Тема 8. Дозвілля та хобі. 

Пасивний стан дієслів. 

1. Login 1. Deutsch für 

Germanistikstudenten: Lehrbuch. – 

Під ред. Сидорова О. В. – 

Вінниця: Нова книга, 2014. – 345 

с.  С. 279 – 302. 

Виконання домашніх завдань по 

лексичній темі «Хобі та дозвілля.  

Написання реферату про 

проблеми сучасної молоді, його 

захист. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

захист 

реферату 

35 

9. Тема 9. Мода та її розвиток. 

Підрядні речення означення. 

Дієприкметники. Поширене 

означення. 

1. Login 1. Deutsch für 

Germanistikstudenten: Lehrbuch. – 

Під ред. Сидорова О. В. – 

Вінниця: Нова книга, 2014. – 345 

с.  С. 308 – 319. 

Виконання домашніх завдань 

темі «Мода». Написання твору 

про тему «Одяг творить людей». 

Підготовка домашнього читання:  

Franz Specht „Schöne Augen“ 

Leseheft Niveaustufe B1, 56 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль. 

36 
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7. Методи навчання 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, 

спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності і 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

інформаційно-рецептивні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, 

спостереження) методи; проблемний виклад навчального матеріалу; частково-

пошуковий та дослідницький методи; наочні (робота з таблицями, схемами тощо); 

практичні заняття, індивідуальні завдання (підготовка реферату тощо), 

інтерактивні методи (презентація, евристичні бесіди, рольові ігри, дискусії, 

«мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх подальше 

обговорення, проект, проведення творчих заходів, використання мультимедійних 

комп’ютерних програм та залучення носіїв мови). 

Академічна доброчесність: Очікується, що кожен студент повинен 

самостійно готуватися до практичних занять та вирішувати індивідуальні завдання, 

обдумувати та викладати власну аргументацію своєї правової позиції. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману; у разі незарахування роботи, студент, 

в узгоджені з викладачем строки, повинен повторно виконати письмову роботу та 

подати її викладачу для оцінювання.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. Викладач фіксує неявку студента на 

аудиторне заняття, що вважається академічною заборгованістю, яку студент 

повинен відпрацювати в межах затвердженого графіка консультацій у викладача 

або в інший узгоджений з викладачем час. Відпрацювання полягає у перевірці 

підготовки студентом тих завдань, які опрацьовували на занятті, на якому студент 

був відсутній. 

 

8. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення кредитно-

модульних контрольних заходів, які включають поточний, підсумковий 

модульний, підсумковий семестровий контроль. 

Проміжний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має 

на меті перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів). Результати 
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проміжного контролю за модуль визначаються як середня величина з поточних 

оцінок за відповіді на практичних заняттях.  

Поточний контроль – це сума балів за проміжний контроль, відвідування 

занять і самостійну роботу студента. 

Поточний контроль успішності студентів здійснюється в усній та письмовій 

формах  під час проведення практичних  занять. Оцінка поточного контролю знань 

студентів виставляється за: 

1. Систематичність та активність на практичних заняттях, зокрема, 

оцінюється рівень знань продемонстрованих у відповідях і виступах на практичних 

заняттях, активність під час обговорення дискусійних питань. 

2. Виконання домашніх письмових завдань, передбачених самостійною 

роботою студента. 

3. Виконання тематичних контрольних робіт (оцінка виставляється за 

практичні навички та теоретичні знання яких набули студенти після опанування 

певної теми, за результатами тестування, відповідей на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, у тому числі 

підготовки рефератів). 

Облік успішності здійснюється у відповідному журналі групи у традиційній 5-

бальній шкалі. На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома 

студентів середню із всіх поточних оцінок.  

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання після закінчення логічно завершеної частини практичних занять 

(модуля). Завданням підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та 

засвоєння певного матеріалу, умінь представити певний вивчений матеріал. Форми 

підсумкового модульного контролю та система оцінювання рівня знань та умінь 

студентів визначає кафедра, вони відображені у робочій програмі дисципліни. 

Підсумковий модульний контроль знань та умінь та навичок студентів може 

проводитися у формі тестів або контрольних робіт. 

Для проведення підсумкового модульного контролю використовуються 

варіанти контрольних модульних робіт. Складовими частинами варіанту 

контрольного модульного завдання є: тести, теоретичні питання. Протягом 

вивчення курсу  студент повинен виконати дві комплексні модульні роботи.  

У разі відсутності студента під час проведення модульного контролю з 

поважних причин він має право на індивідуальне складання модуля. У всіх інших 

випадках відсутність студента під час модульного контролю автоматично 

зараховується йому як незадовільна оцінка (0 балів) за відповідний модуль. 

Незадовільну оцінку за модуль студент має право перескласти. Додатковий термін 

складання призначає викладач і затверджує завідувач кафедри. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, 

встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. Іспит 

проводиться у формі виконання письмових і усних завдань. Зміст екзаменаційних 

завдань затверджує кафедра у строки, передбачені нормативними актами 

університету. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
МОДУЛІ Модуль І Модуль ІІ 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 (

іс
п

и
т)

 

С
у

м
а 

                

Кількість балів за 

модуль 
25 25 

Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ2 

Модульний 

контроль 1 

ЗМ 3 ЗМ 4 

Модульний 

контроль 2 Кількість балів за 

змістові модулі та 

модульний контроль 

15 15 

10 10 50 100 

Розподіл балів  

А
у

д
и

то
р

н
а 

р
о

б
о
та

 

В
ід

в
ід

у
в
ан

н
я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о
та

 

 А
у

д
и

то
р

н
а 

р
о

б
о
та

 

В
ід

в
ід

у
в
ан

н
я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о
та

 

 

  

5 5 5 10 5 5 5 10 
  

Наукова робота 
Участь у студентських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, 

олімпіадах та конкурсах 
1 - 10 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 максимальна кількість балів оцінювання знань студентів з дисципліни, яка 

завершується іспитом, становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті – 

50 балів; 

 для оформлення документів за іспитову сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

Під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів враховується: 

1) наявність і характер засвоєння знань з дисципліни (рівень усвідомлення, міцність 

запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань): 

2) якість актуалізації знань з дисципліни (логіка мислення, аргументація, 

послідовність і самостійність викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці; 

4) прояв творчості і самостійності в навчально-пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання самостійної навчальної роботи (зовнішнє оформлення, 

своєчасність виконання, ретельність тощо).  

 

Шкала оцінювання модульної контрольної роботи 

Кількість балів % правильних відповідей 

10 100 – 96 

 9   95 – 91 

 8   90 – 86 

 7   85 – 81 

 6   80 – 76 

 5   75 – 71 
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 4   70 – 66 

 3   65 – 61 

 2   60 – 56 

 1   55 – 51 

 0   50 і менше 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

Форми навчально-методичного забезпечення дисципліни, що забезпечують 

максимально повне надання здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, 

необхідних для успішного вивчення дисципліни: 

 методичні вказівки, рекомендації та підручники; 

 ілюстративні матеріали; 

 технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), програвач 

для відтворення аудіоматеріалів.  
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11. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Földeak, Hans: Sag’s besser! Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. – München : Hueber 2005. 

– 152 S.  

2. Deutsche Grammatik : навч. посібник / Драб Н. Л., Скринька С., Стаброз С. – Вінниця: 

Нова книга, 2007. – 275 с. 

3. Em Übungsgrammatik / Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Permann-Balme: 

Max Hueber Verlag 2006. – 248 S. 

4. Grammatik aktiv : verstehen, üben, sprechen : Cornelsen 2005. – 311 S. 

5. Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten: Lehrbuch. – Під ред. Сидорова О.В. – 

Вінниця: Нова книга, 2014. – 345 с.  

6.  Граматика німецької мови для перекладачів : навч. посібник / В. Т. Сулим, М. С. 

Смолій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 352 с.    

7. Савченко Л.А., Білоус О.М. та ін.  Практична граматика німецької мови, Вінниця: 

Нова книга, 2018. 

8. Шендельс Е. И. Практическая грамматика немецкого языка. – М.: Высш. шк., 

1986.  

Допоміжна 

1. Bock H., Langenscheidt-Redaktion. Grundwortschatz Deutsch. Lernwörterbuch. Berlin; 

München; Zürich: Langenscheidt, 1998.  

2. Bock H., Müller J. Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch. Berlin;München; Zürich: 

Langenscheidt, 1998.   

3. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 

1993. 

4. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. – Leipzig - Berlin - Wien – Zürich - New 

Jork: Langenscheidt-Verl.: Enzyklopädie, 1998. 

5. Herzog A. Idiomatische Redewendungen von A-Z. Berlin; München: Langenscheidt, 1998.  

6. Hirschfeld U., Reinke K. Phonetik Simsalabim. Übungskurs für Deutschlernende. 

München: Langenscheidt, 2001. 

7. Zielinski W.-D. ABC der deutschen Nebensätze.München: Hueber, 1996.  

 
 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Німецька хвиля: https://www.dw.com/de/themen/s-9077 

2. Словник PONS: https://de.pons.com/ 

3. Граматичні вправи: https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/grammatik 

4. Інтерактивні вправи Ґете-Інституту: https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html 

 

https://www.dw.com/de/themen/s-9077
https://de.pons.com/
https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/grammatik
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

«Перша іноземна мова (німецька мова)» 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 12 

Галузь знань 

03. Гуманітарні науки 

(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 4 

спеціальність: 

035 Філологія 

(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 20, 

об’єднані у 6 змістових 

блоків 
спеціалізація:  

035.04 германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

2-й  

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин - 

360 

3-й, 4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 5,3 

Освітній ступінь: 

бакалавр  

  

Практичні, семінарські 

192 год.  

Лабораторні 

 год.  

Самостійна робота 

168 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – аудиторні заняття – 192 год. (53%), самостійна робота – 168 

год. (47%) 

для заочної форми навчання –   

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: набуття студентами глибоких  знань про підсистеми німецької мови (фонетику,  

морфологію, синтаксис), розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції, формування 

системного лінгвістичного знання, засвоєння основних граматичних тем згідно тематики курсу, 

морфологічних форм, синтаксичних способів та лексичних засобів вираження певних 

лінгвальних категорій, вміння практично використовувати набуті знання у мовленнєвій 

діяльності.  



 

  

Завдання:  

 Інтеграційний розвиток усіх аспектів мови; домінуючою залишається формування 

лінгвістичної та прагматичної компетенції студентів, особливої ваги надається 

соціокультурній компетенції, основи якої були закладені ще на першому році 

навчання. 

 Послідовний розвиток усіх чотирьох аспектів мовленнєвої компетенції (аудіювання, 

читання, усне мовлення та письмо). 

 Вдосконалення лінгвістичної компетенції слухачів шляхом поглиблення лексичних, 

фонологічних, граматичних знань, необхідних для комунікації в обсязі проблематики 

та тем, які пропонуються для вивчення на 2-му курсі. 

 Підвищення соціокультурної компетенції студентів шляхом набуття країнознавчих та 

соціокультурних знань, вміння застосовувати їх у буденних ситуаціях. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

 активний словниковий запас, який би відповідав реалізації певних мовленнєвих 

ситуацій та робив би можливою бесіду на належному лексичному рівні стосовно 

певного кола тем (4000 слів та словосполучень, з них 1000 нових лексичних одиниць). 

Лексичну полісемію, лексичну антонімію, лексико-семантичні поля, тематичні групи, 

способи словотвору лексичних одиниць, які вивчаються. Інтернаціоналізми. 

 основні морфологічні та синтаксичні категорії, які складають лінгвальну сутність мови, 

парадигми окремих частин мови, граматичну будову складних речень (зокрема, 

категорію способу, умовний спосіб у німецькій мові (кон’юнктив); категорію стану, 

пасивний стан, лексичні обмеження утворення форм пасивного стану, статив; модальні 

дієслова, їхнє об’єктивне та суб’єктивне значення; номінальні форми дієслова 

(інфінітив, дієприслівники та дієприкметники), утворення та вживання інфінітива І та 

ІІ активного та пасивного стану; утворення та вживання дієприкметника І та ІІ, 

вживання дієприкметника І з часткою «zu» (герундив), поширене означення; 

складносурядні речення, їхні типи в залежності від значення; складнопідрядні речення 

(підрядне підметове, предикативне, означальне, підрядне речення причини, мети, часу, 

наслідку, місця, підрядні умовні)), порядок слів у цих типах речення. 

вміти:  

 чітко висловлюватися на широке коло загальних та актуальних тем, володіти 

достатньо широким спектром засобів мовлення, щоб могти пояснити свою точку зору,  

чітко й вичерпно висловлюватися при розмові на опрацьовані теми. На тематику, яка 

входить в коло особистих інтересів, вміти давати систематичні й вичерпні пояснення, 

підкреслювати важливі моменти і окремі деталі, узагальнювати інформацію. Чітко і 

зрозуміло вести розмову, щоб вплив рідної мови (навіть якщо він вчуватиметься) не 

перешкоджав загальному розумінню висловлювань і не викликав негативного 

враження про мовну компетенцію студента. 



 

  

 застосовувати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів 

різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами.  

 систематизувати та поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на принципі 

єдності тематичного та інтеркультурного аспектів. 

 використовувати знання риторики у мовленнєвій діяльності, здійснювати комунікацію 

іноземною мовою в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та 

професійного спілкування. 

 передавати та пояснювати в письмовій формі суть інформації, укладати стандартні 

листи та інші письмові документи, вміти зобразити на письмі для інших більш 

комплексні речі, виразити своє ставлення до них. 

 розуміти більшість текстів на повсякденну та актуальну тематику (на рівні  В 2.2 за 

загальноприйнятою європейською шкалою). В основному розуміти також деталі 

повідомлення літературною мовою на відому тематику. Розуміти також довші 

повідомлення, встигати за аргументацією на знайому тематику, виокремлювати 

потрібну інформацію з триваліших розмов на знайомі теми.  

 розуміти детальну інформацію в текстах для читання різного виду (літературні, газетні 

тексти, наукові тексти та ін.), розуміти позицію автора статті чи повідомлення, 

опанувати різноманітну техніку читання текстів різних типів, вміти застосовувати її. 

  

3.  Програма навчальної дисципліни 

Змістовий блок 1.  

Світ професій.  Сфера обслуговування. Кон’юнктив ІІ як засіб вираження можливості, 

рекомендацій, нереального бажання, ввічливості. Вживання кон’юнктиву ІІ. 

Пасивний стан, статив. Конкурентні форми пасива. 

 

Змістовий модуль 1. Світ професій. 

Тема 1. Професії та види діяльності. День відкритих дверей в центрі зайнятості. 

Тема 2. Поліглоти.  

Тема 3. Професія вчителя. Переваги та недоліки. 

Тема 4. Пошук роботи. Написання автобіографії та резюме. Співбесіда. 

 

Змістовий модуль 2. Сфера обслуговування. Сервіс. Поштові, банківські, перукарські 

послуги. Телефонна розмова. Дрібний ремонт. Хімчистка.  

Тема 1. Сфера обслуговування. Приватні та державні надавачі послуг в Україні та в Німеччині.  

Тема 2. Стаціонарний чи мобільний телефон. Переваги та недоліки цих видів зв’язку. Ведення 

телефонної розмови.  

Тема 3.Поштові послуги в Україні та Німеччині. На пошті. Банківські послуги. 

Тема 4. Перукарські послуги.  Види зачісок. У перукарні. 

Тема 5. Навчання у вузі на виплату? Інші можливості оплати за  навчання. 

Тема 6. Дрібний ремонт (ремонт одягу, взуття, телерадіоапаратури). 

 



 

  

Змістовий модуль 3. Кон’юнктив ІІ в німецькій мові 

Тема 1. Загальна характеристика. Утворення кон’юнктиву ІІ. 

Тема 2. Вживання кон’юнктиву ІІ. 

 

Змістовий модуль 4. Пасивний стан у німецькій мові. Дієслово „lassen“. 

Тема 1. Категорія стану. Загальна характеристика. Пасивний стан. Утворення форм і лексичні 

обмеження. 

Тема 2. Пасивна конструкція «Stativ» та «Zustandsreflexiv». 

Тема 3. Конкурентні форми пасива. 

 

Змістовий блок 2. 

Здоров’я. Частини тіла та внутрішні органи людини. Недуги, симптоми та методи 

лікування. Здоровий спосіб життя. Спорт у житті людей.  Види спорту, 

спортивне спорядження. Партицип І як означення. Герундив.  Кон’юнктив І.   

Суб‘єктивне значення модальних дієслів: müssen, dürfen, können, mögen. 

Модальні дієслова в перфекті, плюсквамперфекті та футур І.    

 

Змістовий модуль 5. Частини тіла та внутрішні органи людини. Недуги, симптоми та 

методи лікування. Охорона здоров'я. Здоровий спосіб життя.  

Тема 1. Частини тіла. Здоров’я. Альтернативна, нетрадиційна медицина. 

Тема 2. У лікаря. Опис самопочуття та проблем зі здоров'ям. 

Тема 3. Система охорони здоров'я в Україні та в Німеччині.  

Тема 4. Здоровий спосіб життя та здорове харчування. Fast Food – Slow Food. 

 

Змістовий модуль 6. Спорт та фітнес. 

Тема 1. Спорт у нашому житті. Види спорту та спортивне спорядження. 

Тема 2. Спортивна ситуація в Німеччині та Україні. 

Тема 3. Спортивні новини.  

 

Змістовий модуль 7. Дієприкметник у німецькій мові. Герундив.  

Тема 1. Номінальна форма дієслова – партицип І. 

Тема 2. Вживання дієприкметників в реченні, зокрема в конструкції поширеного означення.  

Тема 3. Герундив. 

 

Змістовий модуль 8. Кон’юнктив І. 

Тема 1. Загальна характеристика. Утворення всіх форм. 

Тема 2. Кон’юнктив І в закликах, вимогах, вказівках, рецептах. 

 

Змістовий модуль 9. Модальні дієслова 

Тема 1. Модальні дієслова в німецькій мові. Вираження об'єктивного значення. 

Тема 2. Перфект, плюсквамперфект, футур І з модальними дієсловами. 

 

  



 

  

Змістовий блок 3. Швейцарія. Ландшафти, природа, клімат, традиції. Відомі швейцарці. 

Багатомовність в Швейцарії. Діалекти. Економіка у Швейцарії.  

 

 

Змістовий модуль 10. Швейцарія 

Тема 1. Ландшафти, природа, клімат у Швейцарії. 

Тема 2. Відомі швейцарці. 

Тема 3. Багатомовність у Швейцарії. Висловлення своєї думки щодо мовної ситуації в Україні.  

Тема 4. Економічне становище Швейцарії. 

 

Змістовий модуль 11. Інфінітив у німецькій мові, його властивості та форми. 

Тема 1. Номінальні форми дієслова: інфінітив (неозначена форма дієслова). Його номінальні та 

вербальні властивості. 

Тема 2. Синтаксичні функції інфінітива в німецькій мові.  

 

 

Змістовий блок 4. Театральне мистецтво.  Значення театру у житті людини. Купівля 

квитків.  Подорожі та дозвілля. Туризм.  Куди подорожують німці? 

Планування подорожі. Подорож в німецькомовну країну. Пасивний стан з 

модальними дієсловами. Кон’юнктив в непрямій мові. Знахідний відмінок з 

інфінітивом.  Висловлення припущення за допомогою футур І. Визначення 

роду іменників.  

 

Змістовий модуль 12. Театральне мистецтво. 

Тема 1. Театр. Правила поведінки в театрі. 

Тема 2. Театр у Німеччині. 

Тема 3. Про смаки не сперечаються. 

Тема 4. Й.В. Гете і його «Фауст» 

Тема 5. Роль театру в житті людини. 

 

Змістовий модуль 13. Подорожі та дозвілля.  

Тема 1. Види подорожей. Туризм.  

Тема 2. Подорож в німецькомовну країну. 

Тема 3. Якими транспортними засобами сьогодні подорожують? 

Тема 4. Можливості ночівлі. В готелі. Замовлення готельного номера. 

 

Змістовий модуль 14.  Конкурентні форми пасиву 

Тема 1. Пасив з модальними дієсловами (повторення). 

 

Змістовий модуль 15. Кон’юнктив І 

Тема 1. Кон’юнктив 1 як засіб вираження непрямої мови. 

Тема 2. Перетворення прямої мови в непряму. 

 

  



 

  

Змістовий блок 5. Німеччина. Ландшафти. Традиції. Техніка. Населення. Національні 

меншини. Екскурсія Берліном. Політика. Німеччина після Другої світової 

війни. Економіка в Німеччині. Україна. 7 чудес України. Географія, 

ландшафти. Відомі особистості. Внутрішня політика. Економіка  в Україні.  

Партицип ІІ. Підрядні речення. 

 

Змістовий модуль 16. Німеччина 

Тема 1. Німеччина. Життя німецької молоді. Покоління. 

Тема 2. Національні меншини. Емігранти та іммігранти. 

Тема 3. Екскурсія Берліном. 

Тема 4. Політика. Німеччина після Другої світової війни. 

Тема 5. Економіка Німеччини. 

 

Змістовий модуль 17.  Україна  

Тема 1. Україна. Сім чудес України. 

Тема 2. Київ – столиця України. 

Тема 3. Коротка історія України. Відомі українці. 

Тема 4. Внутрішня політика. Аспекти зовнішньої політики України. 

Тема 5. Мовна ситуація в Україні. 

Тема 6. Менталітет українців. Україна і  українці з точки зору німців. 

 

Змістовий модуль 18. Партицип ІІ 

Тема 1. Загальна характеристика партиципу ІІ. Його дієслівні та іменникові ознаки. 

Тема 2. Вживання партиципу ІІ. 

 

Змістовий модуль 19. Складнопідрядне речення в німецькій мові.  

Тема 1. Складнопідрядне речення в німецькій мові. Класифікації складнопідрядних речень. 

Порядок слів. 

Тема 2. Підрядне підметове речення.  

Тема 3. Предикативне речення. 

Тема 4. Додаткове підрядне речення. 

Тема 5. Умовні підрядні речення. 

Тема 6. Підрядне допустове речення. 

Тема 7. Підрядне наслідкове речення. 

 

Змістовий блок 6.  Австрія. Визначні пам’ятки Австрії. Австрійський діалект. Внутрішня 

політика. 

 

Змістовий модуль 20. Австрія. 

Тема 1. Знайомство з Австрією. Короткі повідомлення про історію, туризм, мову і релігію, 

культуру, звичаї та традиції Австрії.  

Тема 2. Внутрішня політика Австрії.  

Тема 3. Відень – столиця Австрії. 

Тема 4. Великі австрійці. 

Тема 5. Економічні відносини. 



 

  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  У тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср Л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  

Змістовий блок 1.  

Світ професій. Сфера обслуговування. Кон’юнктив ІІ як засіб вираження можливості, 

рекомендацій, нереального бажання, ввічливості. Вживання кон’юнктиву ІІ. Пасивний 

стан, Статив. Конкурентні форми пасива. 
 

Змістовий модуль 1. Cвіт професій  

Тема 1. Професії та види 

діяльності. День відкритих 

дверей в центрі зайнятості. 

4  2   2       

Тема 2. Поліглоти 4  2   2       

Тема 3. Професія вчителя. 

Переваги та недоліки.  

4  2   2       

Тема 4. Пошук роботи. 

Написання автобіографії 

та резюме. Співбесіда. 

5  2   3       

Разом – зм. модуль1 17  8   9       

Змістовий модуль 2. Сфера обслуговування. Сервіс. Поштові, банківські, перукарські 

послуги. Телефонна розмова. Дрібний ремонт. Хімчистка.  

Тема 1. Сфера 

обслуговування. Приватні 

та державні надавачі 

послуг в Україні та в 

Німеччині.  

6  3   3       

Тема 2. Стаціонарний чи 

мобільний телефон. 

Переваги та недоліки цих 

видів зв’язку. Ведення 

телефонної розмови.  

4  2   2       

Тема 3. Поштові послуги в 

Україні та Німеччині. На 

пошті. Банківські послуги. 

6  3   3       

Тема 4. Перукарські 

послуги.  Види зачісок. У 

перукарні. 

4  2   2       

Тема 5. Навчання у вузі на 

виплату? Інші можливості 

оплати за  навчання. 

4  2   2       

Тема 6. Дрібний ремонт 

(ремонт одягу, взуття, 

телерадіоапаратури) 

4  2   2       

Разом – зм. модуль 2 28  14   14       



 

  

Змістовий модуль 3. Кон’юнктив ІІ в німецькій мові 

Тема 1. Загальна 

характеристика. Утворення 

кон’юнктиву ІІ. 

6  4   2       

Тема 2. Вживання 

кон’юнктиву ІІ. 

11  8   3       

Разом – зм. модуль 3 17  12   5       

Змістовий модуль 4. Пасивний стан в німецькій мові. Дієслово „lassen“. 

Тема 1. Категорія стану. 

Загальна характеристика. 

Пасивний стан. Утворення 

форм і лексичні 

обмеження. 

6  4   2       

Тема 2. Пасивна 

конструкція «Stativ» та 

«Zustandsreflexiv». 

4  2   2       

Тема 3. Конкурентні форми 

пасива. 

6  4   2       

Разом – зм. модуль 4 16  10   6       

Усього годин Модуль 1 78  44   34       

Модуль 2 

Змістовий блок 2. 

Здоров’я. Частини тіла та внутрішні органи людини. Недуги, симптоми та методи 

лікування. Здоровий спосіб життя. Спорт у житті людей.  Види спорту, спортивне 

спорядження. Партицип І як означення. Герундив.  Кон’юнктив І. Суб‘єктивне значення 

модальних дієслів: müssen, dürfen, können, mögen. Модальні дієслова в перфекті, 

плюсквамперфекті та футур І.    

Змістовий модуль 5. Частини тіла та внутрішні органи людини. Недуги, симптоми та 

методи лікування. Охорона здоров'я. Здоровий спосіб життя.  

Тема 1. Частини тіла. 

Здоров’я. Альтернативна, 

нетрадиційна медицина. 

7  4   3       

Тема 2. У лікаря. Опис 

самопочуття та проблем зі 

здоров'ям. 

6  3   3       

Тема 3. Система охорони 

здоров'я в Україні та в 

Німеччині.  

6  3   3       

Тема 4. Здоровий спосіб 

життя та здорове 

харчування. Fast Food – 

Slow Food. 

7  3   4       

Разом – зм. модуль 5 26  13   13       

Змістовий модуль 6. Спорт та фітнес. 

Тема 1. Спорт у нашому 

житті. Види спорту та 

спортивне спорядження. 

7  4   3       

Тема 2. Спортивна 

ситуація в Німеччині та 

Україні. 

7  4   3       

Тема 3. Спортивні новини. 7  4   3       



 

  

Разом – зм. модуль 6 21  12   9       

Змістовий модуль 7. Дієприкметник у німецькій мові. Герундив. 

Тема 1. Номінальна форма 

дієслова – партицип І. 

5  3   2       

Тема 2. Вживання 

дієприкметників в реченні, 

зокрема в конструкції 

поширеного означення. 

7  4   3       

Тема 3. Герундив. 4  2   2       

Разом – зм. модуль 7 16  9   7       

Змістовий модуль 8. Кон’юнктив І. 

Тема 1. Загальна 

характеристика. 

Утворення всіх форм. 

4  2   2       

Тема 2. Кон’юнктив І в 

закликах, вимогах, 

вказівках, рецептах. 

6  4   3       

Разом – зм. модуль 8 10  6   4       

Змістовий модуль 9. Модальні дієслова 

Тема 1. Модальні дієслова. 

Вираження суб'єктивного 

значення. 

6  4   2       

Тема 2. Перфект, 

плюсквамперфект, футур І 

з модальними дієсловами. 

4  2   2       

Разом – зм. модуль 9 10  6   4       

Змістовий блок 3. Швейцарія. Ландшафти, природа, клімат, традиції. Відомі швейцарці. 

Багатомовність в Швейцарії. Економіка у Швейцарії.  

Змістовий модуль 10. Швейцарія. 

Тема 1. Ландшафти, 

природа, клімат у 

Швейцарії. 

2  -   2       

Тема 2. Відомі швейцарці. 2  -   2       

Тема 3. Багатомовність у 

Швейцарії. Висловлення 

своєї думки щодо мовної 

ситуації в Україні.  

3  -   3       

Тема 4. Економічне 

становище Швейцарії. 

2  -   2       

Разом – зм. модуль 10 9  -   9       

Змістовий модуль 11. Інфінітив у німецькій мові, його властивості та форми. 

Тема 1. Номінальні форми 

дієслова: інфінітив 

(неозначена форма 

дієслова). Його номінальні 

та вербальні властивості. 

5  3   2       

Тема 2. Синтаксичні 

функції інфінітива в 

німецькій мові.  

5  3   2       

Разом – зм. модуль 11 10  6   4       

Усього годин Модуль 2 102  52   50       



 

  

Модуль 3 

Змістовий блок 4. Театральне мистецтво.  Значення театру у житті людини. Купівля 

квитків.  Подорожі та дозвілля. Туризм.  Куди подорожують німці? Планування подорожі. 

Подорож в німецькомовну країну. Пасивний стан з модальними дієсловами. Кон’юнктив в 

непрямій мові. Знахідний відмінок з інфінітивом.  Висловлення припущення за допомогою 

футур І. Визначення роду іменників.  

Змістовий модуль 12. Театральне мистецтво. 

Тема 1. Театр. Правила 

поведінки в театрі.  

6  4   2       

Тема 2. Театр у Німеччині. 5  3   2       

Тема 3. Про смаки не 

сперечаються. 

4  2   2       

Тема 4. Й. В. Гете і його 

«Фауст» 

4  2   2       

Тема 5. Роль театру в 

житті людини. 

5  3   2       

Разом – зм. модуль 12 24  14   10       

Змістовий модуль 13. Подорожі та дозвілля. 

Тема 1. Види подорожей. 

Туризм.  

5  3   2       

Тема 2. Подорож в 

німецькомовну країну. 

5  3   2       

Тема 3. Якими 

транспортними засобами 

сьогодні подорожують? 

5  3   2       

Тема 4. Можливості 

ночівлі. В готелі. 

Замовлення готельного 

номера. 

5  3   2       

Разом – зм. модуль 13 20  12   8       

Змістовий модуль 14.  Конкурентні форми пасиву 

Тема 1. Пасив з 

модальними дієсловами 

(повторення). 

4  2   2       

Разом – зм. модуль 14 4  2   2       

Змістовий модуль 15. Кон’юнктив І 

Тема 1. Кон’юнктив 1 як 

засіб вираження непрямої 

мови. 

6  4   2       

Тема 2. Перетворення 

прямої мови в непряму. 

8  4   4       

Разом – зм. модуль 15 14  8   6       

Усього годин Модуль 3 62  36   26       

Модуль 4 

Змістовий блок 5. Німеччина. Ландшафти. Традиції. Техніка. Населення. Національні 

меншини. Екскурсія Берліном. Політика. Німеччина після Другої світової війни. Економіка 

в Німеччині. Україна. 7 чудес України. Географія, ландшафти. Відомі особистості. 

Внутрішня політика. Економіка  в Україні.  Партицип ІІ. Підрядні речення. 

Змістовий модуль 16. Німеччина 



 

  

Тема 1. Німеччина. Життя 

німецької молоді. 

Покоління. 

6  4   2       

Тема 2. Національні 

меншини. Емігранти та 

іммігранти. 

5  3   2       

Тема 3. Екскурсія 

Берліном. 

5  3   2       

Тема 4. Політика. 

Німеччина після Другої 

світової війни. 

5  3   2       

Тема 5. Економіка 

Німеччини. 

5  3   2       

Разом – зм. модуль 16 26  16   10       

Змістовий модуль 17. Україна 

Тема 1. Україна. Сім чудес 

України. 

5  3   2       

Тема 2. Київ – столиця 

України. 

5  3   2       

Тема 3. Коротка історія 

України. Відомі українці. 

5  3   2       

Тема 4. Внутрішня 

політика. Аспекти 

зовнішньої політики 

України. 

5  3   2       

Тема 5. Мовна ситуація в 

Україні. 

5  3   2       

Тема 6. Менталітет 

українців. Україна і  

українці з точки зору 

німців. 

5  3   2       

Разом – зм. модуль 17 30  18   12       

Змістовий модуль 18. Партицип ІІ 

Тема 1. Загальна 

характеристика партиципу 

ІІ. Його дієслівні та 

іменникові ознаки.  

5  3   2       

Тема 2. Вживання 

партиципу ІІ. 

5  3   2       

Разом – зм. модуль 18 10  6   4       

Змістовий модуль 19. Складнопідрядне речення в німецькій мові. 

Тема 1. Складнопідрядне 

речення в німецькій мові. 

Класифікації 

складнопідрядних речень. 

Порядок слів.  

8  6   2       

Тема 2. Підрядне 

підметове речення.  

4  2   2       

Тема 3. Підрядне 

предикативне речення. 

4  2   2       



 

  

Тема 4. Додаткове 

підрядне речення. 

5  3   2       

Тема 5. Умовні підрядні 

речення. 

4  2   2       

Тема 6. Підрядне 

допустове речення. 

5  3   2       

Тема 7. Підрядне 

наслідкове речення. 

4  2   2       

Разом – зм. модуль 19 34  20   14       

Змістовий блок 6.  Австрія. Визначні пам’ятки Австрії. Австрійський діалект. Внутрішня 

політика. 

Змістовий модуль 20. Австрія. 

Тема 1. Знайомство з 

Австрією. Короткі 

повідомлення про історію, 

туризм, мову і релігію, 

культуру, звичаї та 

традиції Австрії. 

  -   5       

Тема 2. Внутрішня 

політика Австрії.  

  -   4       

Тема 3. Відень – столиця 

Австрії. 

  -   3       

Тема 4. Великі австрійці.   -   3       

Тема 5. Економічні 

відносини. 

  -   3       

Разом – зм. модуль 20 18  -   18       

Усього годин Модуль 4 118  60   58       

 

 

5. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою 

процесу вивчення дисципліни ”Перша іноземна мова (німецька мова)“. Її зміст визначається 

робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методичними 

вказівками тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають 

можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний матеріал дисципліни, 

передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної 

роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався під час проведення аудиторних занять. 

Зміст СРС з дисципліни ”Перша іноземна мова (німецька мова)“ складається з таких видів 

роботи:  

− опрацювання теоретичних основ прослуханого матеріалу на аудиторних заняттях; 

− підготовку до практичних занять; 



 

  

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-

тематичним планом; 

− пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу; 

− підбір прикладів, що ілюструють певні теоретичні положення;  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Практика перекладу 20 

2 Підготовка письмових робіт, творів в рамках тематики курсу 40 

3 Виконання практичних завдань, вправ на засвоєння лексичних і 

граматичних тем 

50 

4 Практика усного перекладу – екскурсія по місту Львову 10 

5 Написання проєктів на дискусійні лексичні теми, зокрема, успіх у 

професії, здоровий спосіб життя та здорове харчування, тощо  

21 

6 Самостійне опрацювання теми «Швейцарія» 9 

7 Самостійне опрацювання теми «Австрія» 18 

Разом 168 

 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Тема Завдання / підручники Вид  

контролю 

Кіль-

кість 

годин 

1.  Змістовий модуль 1. 

Cвіт професій 

Основна: 1, с. 13–43. 

 

 

Опитування, 

перевірка 

вправ 

9 

2. Змістовий модуль 2. 

Сфера обслуговування. 

Сервіс. Поштові, 

банківські, перукарські 

послуги. Телефонна 

розмова. Дрібний 

ремонт. Хімчистка. 

Основна: 1, с. 45–76. 

 

опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль 

14 

3. Змістовий модуль 3. 

Кон’юнктив ІІ в 

німецькій мові 

Основна: 3, с. 115–133.  

 

 

опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль 

5 

4. Змістовий модуль 4. 

Пасивний стан в 

німецькій мові. 

Дієслово „lassen“. 

Основна: 3, с. 97–112. 

 

опитування, 

перевірка 

вправ 

6 



 

  

5. Змістовий модуль 5. 

Частини тіла та 

внутрішні органи 

людини. Недуги, 

симптоми та методи 

лікування. Охорона 

здоров'я. Здоровий 

спосіб життя. 

Основна: 1, с. 77–108.  

 

опитування, 

перевірка 

вправ 

13 

6. Змістовий модуль 6. 

Спорт та фітнес. 

Основна: 1, с. 109–141. 

 

опитування,  

перевірка вправ 

9 

7. Змістовий модуль 7. 

Дієприкметник у 

німецькій мові. 

Герундив. 

Основна: 4, с. 243–258.   

 

опитування, 

перевірка вправ 

7 

8. Змістовий модуль 8. 

Кон’юнктив І. 

Основна: 4, с. 115–126; 3, с. 134–141.  опитування 4 

9. Змістовий модуль 9. 

Модальні дієслова 

Основна: 4, с. 140–152. опитування, 

перевірка 

вправ 

4 

10. Змістовий модуль 10. 

Швейцарія 

Основна: 1, с. 251–282. опитування, 

перевірка 

вправ 

9 

11. Змістовий модуль 11. 

Інфінітив у німецькій 

мові, його властивості 

та форми. 

Основна: 4, с. 171–181. опитування, 

перевірка 

вправ 

4 

12. Змістовий модуль 12. 

Театральне мистецтво. 

Основна: 1, с. 143–176. опитування, 

перевірка 

вправ 

10 

13. Змістовий модуль 13. 

Подорожі та дозвілля. 

Основна: 1, с. 177–214. опитування, 

перевірка 

вправ 

8 

14. Змістовий модуль 14.  

Конкурентні форми 

пасиву 

Основна: 4, с. 79–91. опитування, 

перевірка 

вправ 

2 

15. Змістовий модуль 15. 

Кон’юнктив І 

Основна: 4, с. 115–126. опитування, 

перевірка 

вправ 

6 

16. Змістовий модуль 16. 

Німеччина 

Основна: 1, с. 215–250. опитування, 

перевірка 

вправ 

10 

17. Змістовий модуль 17. 

Україна 

Основна: 1, с. 313–344. опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль 

12 



 

  

18. Змістовий модуль 18. 

Партицип ІІ 

Основна: 3, с. 168–171; 4, с. 259–264. опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль 

4 

19. Змістовий модуль 19. 

Складнопідрядне 

речення в німецькій 

мові. 

Основна: 4, с. 182–242. опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль 

14 

20. Змістовий модуль 20. 

Австрія. 

Основна: 1, с. 283–312.  опитування, 

перевірка 

вправ 

18 

 

6. Методи навчання 
Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані 

на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності і відповідальності за 

навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: інформаційно-

рецептивні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження) методи; 

проблемний виклад навчального матеріалу; частково-пошуковий та дослідницький методи; 

наочні (робота з таблицями, схемами тощо); практичні заняття, індивідуальні завдання 

(підготовка реферату тощо), інтерактивні методи (презентація, евристичні бесіди, дискусії, 

«мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їхнє подальше обговорення, проект, 

проведення творчих заходів, використання мультимедійних комп’ютерних програм та 

залучення носіїв мови).  

 

7. Методи контролю 
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних 

контрольних заходів, які включають проміжне оцінювання (усне опитування, тест), поточне 

оцінювання (відповіді і виступи на практичних заняттях, самостійна позааудиторна робота (в т. ч. 

виконання домашніх завдань), тематичні контрольні роботи (у формі тесту, відповідей на 

теоретичні запитання, розв’язання  практичних завдань, виконання індивідуальних завдань), 

відвідуваність), підсумкове модульне оцінювання (тест/теоретичні питання), підсумкове 

семестрове оцінювання (виконання усних і/або письмових завдань).  

Проміжний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів). Результати проміжного контролю 

за модуль визначаються як середня величина з поточних оцінок за відповіді на практичних 

заняттях.  

Поточний контроль – це сума балів за проміжний контроль, відвідування занять і 

самостійну роботу студента. 

Поточний контроль успішності студентів здійснюється в усній та письмовій формах  під 

час проведення практичних  занять. Оцінка поточного контролю знань студентів виставляється 

за: 



 

  

1. Систематичність та активність на практичних заняттях, зокрема, оцінюється рівень 

знань продемонстрованих у відповідях і виступах на практичних заняттях, активність 

під час обговорення дискусійних питань. 

2. Виконання домашніх письмових завдань, передбачених самостійною роботою 

студента. 

3. Виконання тематичних контрольних робіт (оцінка виставляється за практичні навички 

та теоретичні знання яких набули студенти після опанування певної теми, за 

результатами тестування, відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, виконання індивідуальних завдань, у тому числі підготовки рефератів). 

Облік успішності здійснюється у відповідному журналі групи у традиційній 5-бальній 

шкалі. На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню із 

всіх поточних оцінок.  

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

після закінчення логічно завершеної частини практичних занять (модуля). Завданням 

підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, умінь 

представити певний вивчений матеріал. Форми підсумкового модульного контролю та система 

оцінювання рівня знань та умінь студентів визначає кафедра, вони відображені у робочій 

програмі дисципліни. Підсумковий модульний контроль знань і умінь та навичок студентів може 

проводитися у формі тестів або контрольних робіт. 

Для проведення підсумкового модульного контролю використовуються варіанти 

контрольних модульних робіт. Складовими частинами варіанту контрольного модульного 

завдання є: тести, теоретичні та практичні питання. 

Протягом вивчення курсу студент повинен виконати дві комплексні модульні роботи. 

Оцінка за виконання цих робіт  виставляється в окрему відомість та у журнал відповіді групи. На 

підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню з оцінок за 

кожну комплексну модульну роботу.  

У разі відсутності студента під час проведення модульного контролю з поважних причин 

він має право на індивідуальне складання модуля. У всіх інших випадках відсутність студента 

під час модульного контролю автоматично зараховується йому як незадовільна оцінка (0 балів) 

за відповідний модуль. Незадовільну оцінку за модуль студент має право перескласти.  

Додатковий термін складання призначає викладач і затверджує завідувач кафедри.  

 

 

Шкала оцінювання модульної контрольної роботи 

Кількість балів % правильних відповідей 

10 100 – 96 

 9   95 – 91 

 8   90 – 86 



 

  

 7   85 – 81 

 6   80 – 76 

 5   75 – 71 

 4   70 – 66 

 3   65 – 61 

 2   60 – 56 

 1   55 – 51 

 0   50 і менше 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим 

навчальним планом та графіком навчального процесу. Іспит проводиться у формі виконання 

письмових і усних завдань. Зміст екзаменаційних завдань затверджує кафедра у строки, 

передбачені нормативними актами університету. 

8. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

МОДУЛІ Модуль І Модуль ІІ 

П
ід
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м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 (

іс
п

и
т)

 

С
у

м
а 

                

Кількість балів за 

модуль 
25 25 

Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ2 

Модульний 

контроль 1 

ЗМ 3 ЗМ 4 

Модульний 

контроль 2 Кількість балів за 

змістові модулі та 

модульний контроль 

15 15 

10 10 50 100 
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5 5 5 10 5 5 5 10 
  

Наукова робота 
Участь у студентських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, 

олімпіадах та конкурсах 
1 - 10 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

- максимальна кількість балів оцінювання знань студентів з дисципліни, яка завершується 

іспитом, становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті – 50 балів; 

- для оформлення документів за іспитову сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

Під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів враховується: 

1) наявність і характер засвоєння знань з основ теорії перекладу (рівень усвідом¬лення, 

міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань): 

2) якість актуалізації знань з основ теорії перекладу (логіка мислен¬ня, аргументація, 

послідовність і самостійність викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці; 

4) прояв творчості і самостійності в навчально-пізнавальній діяльності; 



 

  

5) якість виконання самостійної навчальної роботи (зовнішнє оформ¬лення, своєчасність 

виконання, ретельність тощо). 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 
добре 

С 71-80 

D 61-70 
задовільно 

E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  

факультетів  (педагогічними  радами  коледжів).  

 

 

9. Методичне забезпечення 

Форми навчально-методичного забезпечення дисципліни, що забезпечують максимально повне 

надання здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного вивчення 

дисципліни: 

 конспекти лекцій; 

 методичні вказівки, рекомендації та підручники; 

 комп’ютерні презентації; 

 ілюстративні матеріали; 

 тестові завдання для контролю. 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. Рекомендована література 

 

Базова 
1. Бориско Н., Бондаренко Ельвіра, Каспар- Хене Х.та ін. Навчально-методичний комплекс  

DU  2. Вінниця : Нова книга, 2011. 

2. Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення. Запоріжжя: Запорізьк. держ. 

у-т, 1992. 

3. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка. – СПб.: КАРО, 2006.     

4. Buscha A., Linthout G. Das Mittelstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Teil 1. Hueber, 2003. 

5. Haasenkampf G. Leselandschaft. Zweibändiges Lehrwerk für die Mittelstufe. Verlag für 

Deutsch, 1999.  

6. Hall K., Schreiner B. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. – 



 

  

Ismaning: Verlag für Deutsch, 1995. 

7. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig 

– Berlin – München – Wien – Zürich – New York: Langenscheidt-Verlag-: Enzyklopädie, 1993. 

8. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. Leipzig – Berlin – München – Wien – Zürich 

– New York: Langenscheidt-Verlag-: Enzyklopädie, 1998. 

9. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Ochmann N.. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. 

Lehrbuch 1. Langenscheidt, 2007.  

 

Допоміжна 

10.  Bahlmann C., Breindl-Hiller, Drexler H.D., Ende K., Storch G. Unterwegs. Lehrwerk für die 

Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, 2005. 

11. Busse J. „der“, „die“ oder „das“? Reihe deutsch üben, Band 8. München: Hueber, 2000. 

12. Dahlhaus B. Fertigkeit Hören. Langenscheidt: München, 2001. 

13. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für 

Deutsch, 1999. 

14.  Fischer-Mitziviris A. AusBlick 2. Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Band 2. 

Hueber, 2005  

15. Meil K., Arndt M. ABC der schwachen Verben. München: Hueber, 1997. 

16. Meil K., Arndt M. ABC der starken Verben. München: Hueber, 1997. 

17. Swerlowa O. Grammatik & Konversation. Arbeitsblätter für den Deutschunterricht Niveau B1 

– B2. Langenscheidt: München, 2001. 

18. Zielinski W.-D. ABC der deutschen Nebensätze. München: Hueber, 1996. 

 

11. Інформаційні ресурси 

 

19. http://cornelia.siteware.ch/grammatik/ 

20. http://deutsch.interaktiv.prv.pl/ 

21. http://www.germany-iran.com/deutsch-%C3%BCbungen.htm 

22. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/ 

23. http://www.deutsch-lernen.com/d_index.php 

24. http://www.gigers.com/matthias/schule/grammatik.html 

25. http://www.goethe.de/ 

26. http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html 

27. http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

28. http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/ 

29. http://www.ids-mannheim.de/gra/grammis.html 

30. http://www.kipri-kdm.ch/wb/pages/uebungen-deutsch.php 

31. http://www.land-der-woerter.de/lernen/ 

32. www.langenscheidt.de 

33. http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces/grammatik.htm 

34. http://www.lexas.net/laender/europa/deutschland/index.asp 
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1. Опис навчальної дисципліни 

«Перша іноземна мова» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8,5 

Галузь знань 

03. Гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 4 

спеціальність: 

035 Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 12, 

об’єднані у 4 змістових 

блоки 
спеціалізація:  

035.04 германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

3-й  

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин - 

255 

5-й, 6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 1.9 

Освітній ступінь: 

бакалавр  

  

Практичні, семінарські 

192 год  

Лабораторні 

 год.  

Самостійна робота 

63 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 75,29% аудиторних занять, 24,71% самостійної роботи 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  

1) розвиток у студентів уміння систематизувати та поглиблювати знання мови і культури 

іноземної мови на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів. Тематичний аспект 

спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові 

повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя 

німецькомовних країн). Інтеркультурний аспект передбачає знання культури німецькомовних 

країн у широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття, і націлений на 

пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури у порівнянні з рідною культурою;  

2) розвиток у студентів навичок використання принципів, технологій і прийомів створення 

усних і письмових текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами;  

3) формування вміння використовувати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами.  

 

Завдання:  

 Інтеграційний розвиток усіх аспектів мови; особливої ваги надається лінгвістичній, 

прагматичній та соціокультурній компетенції, основи яких були закладені на першому 

та поглиблені на другому році навчання. 

 Послідовний розвиток усіх чотирьох аспектів мовленнєвої компетенції (аудіювання, 

читання, усне мовлення та письмо). 

 Вдосконалення лінгвістичної компетенції слухачів шляхом поглиблення лексичних, 

фонологічних, граматичних знань, необхідних для комунікації в обсязі проблематики та 

тем, які пропонуються для вивчення на 3-му курсі. 

 Підвищення соціокультурної компетенції студентів шляхом набуття країнознавчих та 

соціокультурних знань, вміння застосовувати їх у буденних ситуаціях. 

 Розвиток навичок самостійної роботи над проектом. 

 Розвиток навичок самостійного навчання. 

 Здобуття навичок науково-пошукової діяльності. 

 Формування здатності генерувати нові ідеї, уміння сприймати лексичну інформацію на 

слух та передавати на письмі. 

В результаті вивчення даного курсу студент має  

знати:  

 слова та фрази, які б відповідали реалізації певних мовленнєвих ситуацій та робили би 

можливою бесіду на належному лексичному рівні стосовно вивченого кола тем; 

 принципи і правила побудови різних типів підрядних речень; 

 категорії часу і модальності, способи їх вираження; 

 структуру наукової роботи, способи наукового цитування, базові принципи академічної 

доброчесності. 

  



вміти:  

 систематизувати та поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на принципі 

єдності тематичного та інтеркультурного аспектів; 

  використовувати набуті знання у мовленнєвій діяльності, здійснювати комунікацію 

іноземною мовою в різноманітних ситуаціях; 

  аналізувати різні типи відношень у підрядному реченні, виразити ці відношення 

лексичними та синтаксичними засобами; 

  розрізняти об’єктивну та суб’єктивну оцінку висловлення; 

  активно використовувати Konjunktiv II у німецькій мові у відповідності до граматичних 

і стилістичних норм; 

  вести дискусії щодо широкого спектру питань, послуговуватися необхідним для цього 

мовним інвентарем; 

  створювати наукову працю з належним поняттєво-категоріальним апаратом, 

відповідною структурою і за дотримання принципів академічної доброчесності. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий блок 1.  

Кіно. Образотворче мистецтво. Категорія часу в німецькій мові. Абсолютний і відносний час. 

Граматичні засоби вираження часу. Лексичні засоби вираження часу. Часові 

форми: Презенс, Претерітум, Перфект, Плюсквамперфект, Футур І, Футур ІІ. 

 

Змістовий модуль 1. Кіно. 

Тема 1. Візит до кінотеатру. Жанри фільмів. Анонси. Сучасна кіноіндустрія.  

Тема 2. Кіномистецтво як особливий вид мистецтва. Кінофестивалі в Україні і в Німеччині. 

Тема 3. Улюблені режисери, актори та фільми. 

 

Змістовий модуль 2. Образотворче мистецтво. 

Тема 1. Знайомство із образотворчим мистецтвом. 

Тема 2. Розвиток мистецтва і його вплив. Представники різних мистецьких епох. 

Тема 3. Музеї і виставки. Екскурсія музеєм. Опис картини. Сучасні художники. 

Тема 4. Улюблений художник і його картини. Кожна людина - митець. 

 

Змістовий модуль 3. Категорія часу в німецькій мові. 

Тема 1. Категорія часу. Загальна характеристика. 

Тема 2. Абсолютний і відносний час. Часові форми. 



Тема 3. Граматичні і лексичні засоби вираження часу. 

 

Змістовий блок 2. 

Люди сьогодення. Світ, у якому ми живемо. Підрядні речення причини. Синтаксичні і 

лексичні засоби вираження причинових відношень. Підрядні речення наслідку. 

Синтаксичні і лексичні засоби вираження наслідкових відношень. 

 

Змістовий модуль 4. Люди сьогодення. 

Тема 1. Краса - річ відносна. Характер чи зовнішність? Риси характеру. 

Тема 2. Сила почуттів. Мова тіла, невербальна комунікація.  

Тема 3. Гендерні ролі в минулому і сьогодні. Емансипація - прокляття чи благословення? Сім’я і 

кар’єра. 

 

Змістовий модуль 5. Світ, у якому ми живемо. 

Тема 1. Культури в діалозі. Що таке культура? Класифікації культури. 

Тема 2. Автостереотипи і гетеростереотипи. Що ви асоціюєте з Україною і німецькомовними 

країнами? 

Тема 3. Міжкультурна комунікація. Поширені непорозуміння.- від упереджень до стереотипів. 

 

Змістовий модуль 6. Підрядні речення причини і наслідку. 

Тема 1. Мовні засоби вираження причинових відношень. 

Тема 2. Мовні засоби вираження наслідкових відношень. 

 

Змістовий блок 3. 

Довкілля і захист навколишнього середовища. Вік живи — вік учися. Підрядні речення мети. 

Синтаксичні і лексичні засоби вираження мети. Підрядні речення умови. 

Кон’юнктив ІІ теперішнього і минулого часу. Нереальні порівняльні речення. 

 

Змістовий модуль 7. Довкілля і захист навколишнього середовища. 

Тема 1. Наука, техніка і прогрес. Найважливіші відкриття і винаходи. 

Тема 2. Екосистема Землі. Урбанізація: шанси і ризики. 

Тема 3. Захист довкілля і охорона природи. 

 

Змістовий модуль 8. Вік живи — вік учися. 

Тема 1. Система освіти в Україні та в Німеччині. 

Тема 2. Освіта і виховання. Школи майбутнього. Мобінг у школі. 

 

Змістовий модуль 9. Підрядні речення мети і умови. Кон’юнктив ІІ (повторення). 

Тема 1. Підрядні речення мети. Синтаксичні і лексичні засоби вираження мети. 

Тема 2. Підрядні речення умови. 

Тема 3. Кон’юнктив ІІ теперішнього і минулого часу. Нереальні порівняльні речення. 

 

Змістовий блок 4. 



Засоби масової інформації. Німецька мова у світі. Підрядні допустові речення і мовні засоби 

їх вираження. Категорія модальності. 

 

Змістовий модуль 10. Засоби масової інформації. 

Тема 1. Засоби масової інформації у нашому житті. Молодь і ЗМІ. 

Тема 2. Друкована преса. Четверта влада. 

Тема 3. Радіомовлення: Проблеми і перспективи. 

 

Змістовий модуль 11. Німецька мова у світі. 

Тема 1. Де у світі розмовляють німецькою? Німецька як іноземна мова. 

Тема 2. Літературна і розмовна мова. Діалект. 

Тема 3. Мовна політика. Багатомовність. 

Тема 4. Німецька мова у майбутньому. 

 

Змістовий модуль 12. Підрядні допустові речення і мовні засоби їх вираження. Категорія 

модальності. 

Тема 1. Підрядні допустові речення. Мовні засоби їх вираження. 

Тема 2. Модальні дієслова для вираження об’єктивної оцінки висловлення. 

Тема 3. Модальні дієслова для вираження суб’єктивної оцінки висловлення. 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  У тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср Л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  

Змістовий блок 1.  

Кіно. Образотворче мистецтво. Категорія часу в німецькій мові. Абсолютний і відносний час. 

Граматичні засоби вираження часу. Лексичні засоби вираження часу. Часові форми: 

Презенс, Претерітум, Перфект, Плюсквамперфект, Футур І, Футур ІІ. 

Змістовий модуль 1. Кіно  

Тема 1. Візит до 

кінотеатру. Жанри фільмів. 

Анонси. Сучасна 

кіноіндустрія. 

4  4   -       

Тема 2. Кіномистецтво як 

особливий вид мистецтва. 

Кінофестивалі в Україні і в 

Німеччині. 

7  5   2       

Тема 3. Улюблені 

режисери, актори та 

фільми. 

6  4   2       

Разом – зм. модуль 1 17  13   4       

Змістовий модуль 2. Образотворче мистецтво. 

Тема 1. Знайомство із 

образотворчим мистецтвом. 

5  4   1       

Тема 2.  Розвиток мистецтва 

і його вплив. Представники 

різних мистецьких епох. 

5  4   1       

Тема 3. Музеї і виставки. 

Екскурсія музеєм. Опис 

картини. Сучасні 

художники. 

7  6   1       



Тема 4. Улюблений 

художник і його картини. 

Кожна людина - митець. 

4  2   2       

Разом – зм. модуль 2 21  16   5       

Змістовий модуль 3. Категорія часу в німецькій мові. 

Тема 1. Категорія часу. 

Загальна характеристика. 

4  3   1       

Тема 2. Абсолютний і 

відносний час. Часові 

форми. 

5  4   1       

Тема 3. Граматичні і 

лексичні засоби вираження 

часу. 

5  4   1       

Разом – зм. модуль 3 14  11   3       

Усього годин Модуль 1 52  40   12       

Модуль 2 

Змістовий блок 2. 

Люди сьогодення. Світ, у якому ми живемо. Підрядні речення причини. Синтаксичні і 

лексичні засоби вираження причинових відношень. Підрядні речення наслідку. Синтаксичні 

і лексичні засоби вираження наслідкових відношень. 

Змістовий модуль 4. Люди сьогодення. 

Тема 1. Краса - річ 

відносна. Характер чи 

зовнішність? Риси 

характеру. 

6  4   2       

Тема 2. Сила почуттів. 

Мова тіла, невербальна 

комунікація. 

7  4   3       

Тема 3. Гендерні ролі в 

минулому і сьогодні. 

Емансипація - прокляття 

чи благословення? Сім’я і 

кар’єра. 

7  6   1       

Разом – зм. модуль 4 20  14   6       



Змістовий модуль 5. Світ, у якому ми живемо. 

Тема 1. Культури в діалозі. 

Що таке культура? 

Класифікації культури. 

5  4   1       

Тема 2. Автостереотипи і 

гетеростереотипи. Що ви 

асоціюєте з Україною і 

німецькомовними 

країнами? 

5  4   1       

Тема 3. Міжкультурна 

комунікація. Поширені 

непорозуміння.- від 

упереджень до 

стереотипів. 

7  6   1       

Разом – зм. модуль 5 17  14   3       

Змістовий модуль 6. Підрядні речення причини і наслідку. 

Тема 1. Мовні засоби 

вираження причинових 

відношень. 

8  6   2       

Тема 2. Мовні засоби 

вираження наслідкових 

відношень. 

8  6   2       

Разом – зм. модуль 6 16  12   4       

Усього годин Модуль 2 53  40   13       

Модуль 3 

Змістовий блок 3. Довкілля і захист навколишнього середовища. Вік живи — вік учися. 

Підрядні речення мети. Синтаксичні і лексичні засоби вираження мети. Підрядні речення 

умови. Кон’юнктив ІІ теперішнього і минулого часу. Нереальні порівняльні речення. 

Змістовий модуль 7. Довкілля і захист навколишнього середовища. 

Тема 1. Наука, техніка і 

прогрес. Найважливіші 

відкриття і винаходи. 

7  6   1       

Тема 2. Екосистема Землі. 

Урбанізація: шанси і 

ризики. 

7  6   1       

Тема 3. Захист довкілля і 

охорона природи. 

7  6   1       



Разом – зм. модуль 7 21  18   3       

 

Змістовий модуль 8. Вік живи — вік учися. 

Тема 1. Система освіти в 

Україні та в Німеччині. 

7  6   1       

Тема 2. Освіта і виховання. 

Школи майбутнього. 

Мобінг у школі. 

8  8   -       

Разом – зм. модуль 8 15  14   1       

Змістовий модуль 9. Підрядні речення мети і умови. Кон’юнктив ІІ (повторення). 

Тема 1. Підрядні речення 

мети. Синтаксичні і 

лексичні засоби вираження 

мети. 

9  8   1       

Тема 2. Підрядні речення 

умови. 

7  6   1       

Тема 3. Кон’юнктив ІІ 

теперішнього і минулого 

часу. Нереальні 

порівняльні речення. 

9  8   1       

Разом – зм. модуль 9 25  22   3       

Усього годин Модуль 3 61  54   7       

Модуль 4 

Змістовий блок 4. Засоби масової інформації. Німецька мова у світі. Підрядні допустові 

речення і мовні засоби їх вираження. Категорія модальності. 

Змістовий модуль 10. Засоби масової інформації. 

Тема 1. Засоби масової 

інформації у нашому 

житті. Молодь і ЗМІ. 

9  8   1       

Тема 2. Друкована преса. 

Четверта влада. 

6  6   -       

Тема 3. Радіомовлення: 

Проблеми і перспективи. 

8  6   2       

Разом – зм. модуль 10 23  20   3       



Змістовий модуль 11. Німецька мова у світі. 

Тема 1. Де у світі 

розмовляють німецькою? 

Німецька як іноземна мова. 

8  6   2       

Тема 2. Літературна і 

розмовна мова. Діалект. 

7  6   1       

Тема 3. Мовна політика. 

Багатомовність. 

7  6   1       

Тема 4. Німецька мова у 

майбутньому. 

5  4   1       

Разом – зм. модуль 11 27  22   5       

Змістовий модуль 12. Підрядні допустові речення і мовні засоби їх вираження. Категорія 

модальності. 

Тема 1. Підрядні допустові 

речення. Мовні засоби їх 

вираження. 

5  4   1       

Тема 2. Модальні дієслова 

для вираження об’єктивної 

оцінки висловлення. 

7  6   1       

Тема 3. Модальні дієслова 

для вираження 

суб’єктивної оцінки 

висловлення. 

7  6   1       

Разом – зм. модуль 12 19  16   3       

Усього годин Модуль 4 69  58   11       

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

20  -   20       

УСЬОГО ГОДИН 255  192   63       

 

5. Самостійна робота 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом 

у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення 

дисципліни ”Перша іноземна мова“. Її зміст визначається робочою навчальною програмою, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента 

забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 

конспектами лекцій, практикумами, методичними вказівками тощо. Методичні матеріали для 



самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку 

студентів. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час проведення аудиторних занять. 

 

Зміст СРС з дисципліни ” Перша іноземна мова“ складається з таких видів роботи: 

− опрацювання теоретичних основ прослуханого матеріалу на аудиторних заняттях; 

− підготовку до практичних занять; 

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-

тематичним планом; 

− пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу; 

− підбір прикладів, що ілюструють певні теоретичні положення;  

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Написання проектів на дискусійні лексичні теми, зокрема, 

найважливіші відкриття і винаходи, система освіти в 

німецькомовних країнах, сучасні музеї, гендерні ролі вчора і 

сьогодні, тощо. 

12 

2 Виконання додаткових граматичних завдань, вправ на 

повторення, тощо. 

24 

3 Написання відгуку до тексту. 3 

4 Проектна робота на тему «Організація кінофестивалю». 2 

5 Підготувати власний подкаст на довільну тему. 2 

6 Індивідуальне науково-дослідне завдання. 20 

Разом 63 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Тема Завдання/підручники Вид контролю Кількість 

годин 

 Зм. модуль 1.    

 Тема 2. Кіномистецтво як 

особливий вид мистецтва. 

Кінофестивалі в Україні і в 

Німеччині. 

Основна: 1. с. 29. 

Підготувати коротку проектну 

роботу на тему «Організація 

кінофестивалю». 

Усна презентація 

проекту 

2 

 Тема 3. Улюблені режисери, 

актори та фільми. 

Основна: 1. с. 30-31. 

Підготувати коротке письмове 

повідомлення про улюбленого 

актора. 

Письмова 

перевірка 

2 



 Зм. модуль 2    

 Тема 1. Знайомство із 

образотворчим мистецтвом. 

Основна: 1. с. 39-40. 

Опрацювати подану лексику до 

теми. 

Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 2.  Розвиток мистецтва і 

його вплив. Представники 

різних мистецьких епох. 

Основна: 1. с. 44. 

Підготувати коротке усне 

повідомлення про одну з 

мистецьких епох. 

Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 3. Музеї і виставки. 

Екскурсія музеєм. Опис картини. 

Сучасні художники. 

Основна: 1. с. 49. 

Підготувати коротку проектну 

роботу на тему «Сучасні музеї». 

Письмова 

перевірка 

1 

 Тема 4. Улюблений художник і 

його картини. Кожна людина - 

митець. 

Основна: 1. с. 54. 

Креативне письмо. 

Усна презентація 

проекту 

2 

 Зм. модуль  3.    

 Тема 1. Категорія часу. Загальна 

характеристика. 

Основна: 1. с. 32, впр. 4-5. Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 2. Абсолютний і відносний 

час. Часові форми. 

Основна: 4. с. 102-103. 

Допоміжна: 6. с. 70-74. 

Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 3. Граматичні і лексичні 

засоби вираження часу. 

Основна: 1. с. 56-58; 4. с. 220-221. Усний експрес-

контроль 

1 

 Зм. модуль 4    

 Тема 1. Краса - річ відносна. 

Характер чи зовнішність? Риси 

характеру. 

Основна: 1. с. 63. 

Опрацювати лексику до теми «Риси 

характеру». 

 

Усний експрес-

контроль 

2 

 Тема 2. Сила почуттів. Мова 

тіла, невербальна комунікація. 

Основна: 1. с. 67. 

Написати відгук до тексту “Wozu 

braucht man Gefühle?” 

Письмова 

перевірка 

3 

 Тема 3. Гендерні ролі в 

минулому і сьогодні. 

Емансипація - прокляття чи 

благословення? Сім’я і кар’єра. 

Основна: 1. с. 70-71. 

Підготувати аргументи до теми 

«Гендерні ролі вчора і сьогодні». 

Дискусія 1 

 Зм. модуль 5    

 Тема 1. Культури в діалозі. Що 

таке культура? Класифікації 

культури. 

Основна: 1. с. 84-85. 

Вибрати визначення поняття 

«культура» і пояснити свій вибір. 

Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 2. Автостереотипи і 

гетеростереотипи. Що ви 

Основна: 1. с. 86-87. Усний експрес-

контроль 

1 



асоціюєте з Україною і 

німецькомовними країнами? 

 Тема 3. Міжкультурна 

комунікація. Поширені 

непорозуміння.- від упереджень 

до стереотипів. 

Основна: 1. с. 96-97. 

Підготувати коротке усне 

повідомлення про поширені 

стереотипи і те, як вони впливають 

на міжкультурну комунікацію. 

Усний експрес-

контроль 

1 

 Зм. модуль 6    

 Тема 1. Мовні засоби вираження 

причинових відношень. 

Основна: 1. с. 80-81; 4. с. 166-167. Усний експрес-

контроль 

2 

 Тема 2. Мовні засоби вираження 

наслідкових відношень. 

Основна: 1. с. 101-103; 4. с. 168-

169. 

Усний експрес-

контроль 

2 

 Зм. модуль 7    

 Тема 1. Наука, техніка і прогрес. 

Найважливіші відкриття і 

винаходи. 

Основна: 1. с. 108-109. 

Підготувати коротку проекту 

роботу на тему: «Найважливіші 

відкриття людства». 

Усна презентація 1 

 Тема 2. Екосистема Землі. 

Урбанізація: шанси і ризики. 

Основна: 1. с. 114-115, 116 Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 3. Захист довкілля і 

охорона природи. 

Основна: 1. с. 121. 

Підготувати коротке письмове 

повідомлення про альтернативні 

джерела енергії в Україні. 

Письмовий 

контроль 

1 

 Зм. модуль 8    

 Тема 1. Система освіти в Україні 

та в Німеччині. 

Основна: 1. с. 138-141 Усний експрес-

контроль 

1 

 Зм. модуль  9    

 Тема 1. Підрядні речення мети. 

Синтаксичні і лексичні засоби 

вираження мети. 

Основна: 1. с. 128-130; 4. с. 178-179. Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 2. Підрядні речення умови. Основна: 1. с. 153; 4. с. 170-171. Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 3. Кон’юнктив ІІ 

теперішнього і минулого часу. 

Нереальні порівняльні речення. 

Основна: 4. с. 36-37. 

Допоміжна: 6. с. 288-290. 

Усний експрес-

контроль 

1 

 Зм. модуль 10    

 Тема 1. Засоби масової 

інформації у нашому житті. 

Молодь і ЗМІ. 

Основна: 1. с. 156-157. 

Дискусія щодо ролі ЗМІ в історії 

людства. 

Усний експрес-

контроль, 

дискусія 

1 

 Тема 3. Радіомовлення: 

Проблеми і перспективи. 

Основна: 1. с. 167. Усна презентація 

проекту 

2 



Підготувати власний подкаст на 

довільну тему. 

 Зм. модуль 11    

 Тема 1. Де у світі розмовляють 

німецькою? Німецька як 

іноземна мова. 

Основна: 1. с. 179. 

Підготувати проект про одну з 

німецькомовних країн. 

Усна презентація 

проекту 

2 

 Тема 2. Літературна і розмовна 

мова. Діалект. 

Основна: 1. с. 183-185. 

 

Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 3. Мовна політика. 

Багатомовність. 

Основна: 1. с. 190-191. Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 4. Німецька мова у 

майбутньому. 

Основна: 1. с. 192-193. 

Сформулювати тези до поданого 

інтерв’ю. 

Усний експрес-

контроль 

1 

 Зм. модуль 12    

 Тема 1. Підрядні допустові 

речення. Мовні засоби їх 

вираження. 

Основна: 1. с. 173-174, 4. с. 166-167 Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 2. Модальні дієслова для 

вираження об’єктивної оцінки 

висловлення. 

Основна: 1. с. 196-197, 4. с. 110-113 Усний експрес-

контроль 

1 

 Тема 3. Модальні дієслова для 

вираження суб’єктивної оцінки 

висловлення. 

Основна: 1. с. 199, 4. с. 114-117 Усний експрес-

контроль 

1 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

Курсові роботи з першої іноземної мови, теорії та практики перекладу – це одна з форм 

науково-дослідницької роботи,  яка посідає вагоме місце у фаховій підготовці студентів-філологів 

і суттєво допомагає навчити студентів працювати з оригінальними і перекладеними творами 

художньої літератури, літературою інших стилів, науковими працями, сприяє глибшому 

розумінню закономірностей перекладацького процесу, виробляє навички до подальшої 

самостійної наукової діяльності, навчає концентрувати зусилля, аналізувати художні, науково-

технічні, юридичні та інші тексти, робити концептуальні висновки, а також сприяють розкриттю 

інтелектуальних і творчих можливостей студента. Кожна курсова робота є своєрідною співпрацею 

і, певною мірою, співтворчістю студента-дослідника та його керівника.  

Детальні вимоги щодо теми, структури, оформлення курсової роботи і її захисту вміщено у 

«Методичних вказівках для виконання курсових робіт з першої іноземної мови, теорії та практики 

перекладу для студентів факультету іноземних мов» (Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018–2019, укладачі: проф. А. Й. Паславська, доц. Т. С. Ляшенко, доц. О. М. Шум’яцька). 

  



Узагальнені критерії оцінювання 

 

Критерії оцінювання роботи За 100-баль-

ною шкалою 

ЄКТС Оцінка за 

націо-

нальною 

шкалою 

• Роботу виконано самостійно, зміст повністю 

відповідає назві, поставленій меті і завданням; 

• робота оформлена з дотриманням усіх вимог і 

написана грамотно; 

• роботу захищено на «відмінно». 

100 А  

 

відмінно 

• Роботу виконано самостійно, зміст загалом 

відповідає назві, завдання виконані, мети досягнуто; 

• робота оформлена з дотриманням усіх вимог і 

написана грамотно; 

• роботу захищено на «добре». 

89 В  

 

 

 

 

добре 

• Роботу виконано самостійно, зміст загалом 

відповідає назві, завдання у цілому виконані, мети 

досягнуто; 

• в оформленні роботи є незначні недоліки, зокрема 

мовні; 

• роботу захищено на «добре». 

80 С 

• Роботу виконано самостійно, але зміст розкрито 

недостатньо, завдання виконано частково, що 

позначалося на повноті досягнення мети; 

• недостатня кількість бібліографічних джерел; 

• в оформленні роботи є недоліки, мовні помилки; 

• роботу захищено на «задовільно». 

70 D  

 

 

 

 

 

 

 

 

задовільно 

• Роботу виконано в основному самостійно, але 

зміст розкрито недостатньо, завдання виконано не 

повністю, мети досягнуто лише частково; 

• недостатня кількість і застарілість бібліографічних 

джерел; 

• в оформленні роботи є недоліки, мовні помилки, 

істотні порушення вимог до наукового стилю; 

60 Е 



• роботу захищено на «задовільно». 

• Роботу списано або зміст не розкрито, студент не 

вміє користуватися науковим апаратом; 

• недостатня кількість і застарілість бібліографічних 

джерел; 

• роботу виконано без дотримання формальних 

вимог, велика кількість мовних помилок; 

• роботу захищено на «незадовільно». 

0 F незадо-

вільно 

 

Деталізовані критерії оцінювання 

 

При оцінюванні захисту курсової роботи викладач (комісія) бере до уваги такі фактори: 

 якість роботи в цілому (її творчий характер, вміння автора аналізувати теоретичний матеріал, 

обґрунтованість сформульованих  практичних рекомендацій); 

 самостійність у розробці проблеми; 

 якість оформлення роботи (стиль викладу, грамотність, бібліографія, ілюстративний матеріал); 

 рівень виступу (чіткість у формулюванні актуальності, мети і завдань роботи, вміння зробити 

правильні висновки, культура мовлення). 

За результатами захисту курсової роботи виставляється оцінка відповідно до нижченаведених 

критеріїв. 

 

Критерії оцінки курсових робіт Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

1. робота написана самостійно, зміст повністю відповідає 

назві, поставленій меті та завданням; 

2. правильно визначено і оформлено науковий апарат 

дослідження; 

3. зроблено глибокий і всебічний аналіз наукових джерел; 

4. авторські висновки зроблено на високому рівні 

узагальнення; 

5. якісно виконано експериментальне дослідження; 

підготовлені практичні рекомендації / навчально-

методичні матеріали; 

відмінно А 

100 балів 



6. додатки до роботи ілюструють досягнення автора і 

підтверджують його висновки 

7. робота оформлена з дотриманням усіх вимог і написана 

грамотно; 

8. робота подана на кафедру вчасно; 

9. захист роботи відбувся на «відмінно». 

1.робота написана самостійно, зміст відповідає назві, 

завдання виконані і мета досягнута; 

2.правильно визначено і оформлено науковий апарат 

дослідження; 

3.зроблено глибокий аналіз наукових джерел; 

4.авторські висновки зроблено на недостатньо високому 

рівні узагальнення; 

5.не всі дослідницькі завдання експериментального 

дослідження виконано, але підготовлено необхідні 

практичні рекомендації / навчально-методичні матеріали; 

6.додатки до роботи ілюструють досягнення автора і 

підтверджують його висновки 

7.робота оформлена з дотриманням усіх вимог і написана 

грамотно; 

8.робота подана на кафедру вчасно; 

9.захист роботи відбувся на «добре». 

 

добре В 

89 балів 

1. робота написана самостійно, зміст відповідає назві, 

завдання виконані і мета досягнута; 

2. правильно визначено і оформлено науковий апарат 

дослідження; 

3. зроблено глибокий аналіз наукових джерел; 

4. авторські висновки зроблено на недостатньо високому 

рівні узагальнення; 

5. в оформленні роботи є окремі недоліки, у тому числі 

мовні; 

6. не всі дослідницькі завдання експериментального 

дослідження виконано, практичні рекомендації / 

добре С 

80 балів 



навчально-методичні матеріали розроблені не в повному 

обсязі;  

7. додатки до роботи фрагментарно ілюструють 

досягнення автора і фрагментарно підтверджують його 

висновки 

8. робота подана на кафедру вчасно; 

9. захист роботи відбувся на «добре». 

1. робота написана самостійно, зміст розкрито 

недостатньо, завдання виконані не повністю, що 

позначилося на повноті досягнення мети; 

2. аналіз наукових джерел не повною мірою відбиває 

сучасний стан наукової розробки досліджуваної проблеми; 

3. авторські висновки зроблено на недостатньо високому 

рівні узагальнення; 

4. експериментальна робота носить фрагментарний 

характер; представлені лише окремі практичні 

рекомендації/ навчально-методичні матеріали; 

5. додатки до роботи взяті з інших джерел; 

6. в оформленні роботи є недоліки; недостатня кількість 

бібліографічних джерел; є мовні помилки; 

7. захист роботи відбувся на «задовільно». 

задовільно 

 

 

 

 

D 

70 балів 

 

 

1. робота написана в основному самостійно, зміст 

розкрито недостатньо, завдання виконані не повністю, що 

позначилося на повноті досягнення мети; 

2. аналіз наукових джерел не повною мірою відбиває 

сучасний стан наукової розробки досліджуваної проблеми; 

застаріла і недостатня бібліографія; 

3. авторські висновки зроблено на невисокому рівні 

узагальнення; 

4. експериментальна робота носить фрагментарний 

характер; практичні рекомендації/ навчально-методичні 

матеріали відсутні або не відповідають змісту; 

5. відсутні додатки до роботи, які ілюструють досягнення 

автора і підтверджують його висновки; 

6. в оформленні роботи є недоліки; суттєві порушення 

мовного режиму; 

7. захист роботи відбувся на «задовільно». 

задовільно E 

60 балів 



1. робота списана або зміст не розкритий; студент не вміє 

користуватися науковим апаратом; 

2. робота оформлена без дотримання вимог; велика 

кількість мовних помилок; 

3. робота подана на кафедру після встановленого терміну; 

4. захист роботи відбувся на «незадовільно». 

незадовільно F 

50 балів 

 

Зміст роботи оцінюється за такими параметрами  

 

 обґрунтованість практичної та теоретичної актуальності теми, мети та завдань  дослідження; 

 системність і повнота розкриття розділів, підрозділів роботи, здатність організувати матеріал у 

логічно послідовний спосіб, грамотний стиль написання, дотримання вимог щодо її оформлення; 

 самостійність виконання та уміння працювати з літературними джерелами; 

 обґрунтованість методології, методів дослідження та наявність емпіричних матеріалів (з 

врахуванням власного внеску дослідника); 

 оцінка якості авторської програми дослідження та інструментарію; 

 новизна та обґрунтованість практичного значення отриманих результатів; 

 аналіз та інтерпретація отриманих результатів емпіричного дослідження; 

 чіткість та аргументованість висновків; 

 логічність, послідовність, лаконічність викладу матеріалу дослідження; 

 відповідність змісту роботи поставленим завданням. 

Захист роботи оцінюють за такими критеріями  

 аргументованість вибору теми та розкриття проблеми дослідження, теоретична  та прикладна 

значимість роботи; 

 компетентність та вичерпність відповідей студента; 

 науковий стиль викладу основних положень та культура спілкування, висловлювань під час 

захисту дискусійних моментів роботи. 

Оцінка за курсову роботу може бути знижена у таких випадках: 

 

 Недоліки основної частини роботи: Оцінку 

знижено 

на 



1.  Наявність фактичних помилок у викладенні чужих теоретичних 

положень  

5-8 балів 

2.  Відсутність посилань на важливі літературні джерела, які мають пряме 

відношення до досліджуваної проблеми та які надруковані у доступній 

для студента літературі  

2-5 балів 

3.  Використання великих за об'ємом уривків чужих текстів без посилання 

на їхнє джерело (у тому числі – кваліфікаційних робіт інших студентів)  

15-20 балів 

4.  Відсутність аналізу вітчизняних та зарубіжних робіт, які присвячені 

проблемі дослідження  

5-10 балів 

5.  Назва роботи не передає її реальний зміст  10 балів 

6.  Відсутність логічного зв'язку між теоретичною та емпіричною 

(дослідницькою) частинами роботи  

10 балів 

7.  Співпадіння формулювань проблеми, мети та завдань роботи  5-8 балів 

   

 Недоліки оформлення  

1.  Наявність невиправлених друкарських помилок та пропущених рядків  1-3 бали 

2.  Відсутність назв таблиць та схем  1-2 бали 

3.  Відсутність авторської інтерпретації  змісту таблиць та графіків  1-3 бали 

4.  Недотримання встановленої рубрикації роботи: Вступу, Висновків, 

Заключної частини, тощо  

1-3 бали 

5.  Наявність помилок в оформленні використаної літератури: недотримання 

правил ДСТУ  

1-3 бали 

6.  Пропуск у Змісті окремих параграфів або навіть цілих Розділів  1-3 бали 

 

Критерії оцінки  

виступу на захисті курсової роботи – всього 20 балів 

 

Аспекти презентації Бали 

1.Якість доповіді  

1.1.Доповідач зачитує доповідь 1 

1.2.Доповідач розповідає, але не пояснює суті роботи 2 

1.3.Доповідь чітко вибудувана 3 



1.4.Доповідач добре викладає матеріал і володіє ілюстративним матеріалом 4 

1.5.Доповідь справляє дуже добре враження 5 

  

2.Якість відповідей на питання  

2.1.Доповідач не може відповісти на питання 1 

2.2. Доповідач не може відповісти на більшість питань 2 

2.3. Доповідач відповідає на більшість питань 3 

  

3.Використання демонстраційного матеріалу  

3.1.Представлений демонстраційний матеріал доповідач не використовує 1 

3.2. Представлений демонстраційний матеріал доповідач використовує не у 

повному обсязі 

2 

3.3.Автор представив демонстраційний матеріал і прекрасно у ньому орієнтувався 3 

  

4.Оформлення демонстраційного матеріалу  

4.1.Демонстраційні матеріали погано оформлені 1 

4.2. Демонстраційні матеріали добре оформлені 2 

4.3.До демонстраційних матеріалів нема претензій 3 

  

5.Володіння автором спеціальним науковим апаратом  

5.1.Автор володіє базовим апаратом 1 

5.2.Використані загальнонаукові та спеціальні терміни 2 

5.3.Показене володіння спеціальним апаратом 3 

  

6.Чіткість висновків, які узагальнюють доповідь  

6.1.Висновки є, але вони не доведені 1 

6.2.Висновки не чіткі 2 

6.3.Висновки цілком характеризують роботу 3 

 

Підсумкове оцінювання курсової роботи 



Орієнтовний розподіл балів за 100-бальною шкалою 

 

Основна частина 30 балів 

Обсяг і оформлення 15 балів 

Репрезентативність вибірки 15 балів 

Презентація роботи 20 балів 

Оцінка керівника 20 балів 

 

7. Методи навчання 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані 

на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності і відповідальності за 

навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й 

пошукового характеру); 

- методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні:  

інформаційно-рецептивний (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, 

спостереження); проблемний виклад навчального матеріалу, частково-пошуковий та 

дослідницький методи; наочні (робота з таблицями, схемами тощо); практичне заняття, 

індивідуальні завдання, проекти та їх подальше обговорення, інтерактивні методи. 

 

8. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних 

контрольних заходів, які включають проміжне оцінювання (усне опитування, тест), поточне 

оцінювання (відповіді і виступи на практичних заняттях, виконання домашніх завдань, тематичні 

контрольні роботи (у формі тесту, відповідей на теоретичні запитання, розв’язання  практичних 

завдань, виконання індивідуальних завдань), відвідуваність), підсумкове модульне оцінювання 

(тест/теоретичні питання). 

Проміжний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів). Результати проміжного контролю за 

модуль визначаються як середня величина з поточних оцінок за відповіді на практичних заняттях.  

Поточний контроль – це сума балів за проміжний контроль, відвідування занять і 

самостійну роботу студента. 

Поточний контроль успішності студентів здійснюється в усній та письмовій формах під час 

проведення практичних занять. Оцінка поточного контролю знань студентів виставляється за: 



1. Систематичність та активність на практичних заняттях, зокрема, оцінюється рівень 

знань продемонстрованих у відповідях і виступах на практичних заняттях, активність 

під час обговорення дискусійних питань. 

2. Виконання домашніх письмових завдань, передбачених самостійною роботою 

студента. 

3. Виконання тематичних контрольних робіт (оцінка виставляється за практичні навички 

та теоретичні знання, яких набули студенти після опанування певної теми, за 

результатами тестування, відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, виконання індивідуальних завдань, у тому числі підготовки проектів). 

Облік успішності здійснюється у відповідному журналі групи у традиційній 5-бальній 

шкалі. На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню із 

всіх поточних оцінок.  

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

після закінчення логічно завершеної частини практичних занять (модуля). Завданням 

підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, умінь 

представити певний вивчений матеріал. Форми підсумкового модульного контролю та система 

оцінювання рівня знань та умінь студентів визначає кафедра, вони відображені у робочій програмі 

дисципліни. Підсумковий модульний контроль знань і умінь та навичок студентів може 

проводитися у формі тестів або контрольних робіт. 

Для проведення підсумкового модульного контролю використовуються варіанти 

контрольних модульних робіт. Складовими частинами варіанту контрольного модульного 

завдання є: тести, теоретичні та практичні питання. 

Протягом вивчення курсу студент повинен виконати дві комплексні модульні роботи. 

Оцінка за виконання цих робіт  виставляється в окрему відомість та у журнал відповіді групи. На 

підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню з оцінок за 

кожну комплексну модульну роботу.  

У разі відсутності студента під час проведення модульного контролю з поважних причин 

він має право на індивідуальне складання модуля. У всіх інших випадках відсутність студента під 

час модульного контролю автоматично зараховується йому як незадовільна оцінка (0 балів) за 

відповідний модуль. Незадовільну оцінку за модуль потрібно обов’язково перескласти. 

Додатковий термін складання призначає викладач і затверджує завідувач кафедри.  

Шкала оцінювання модульної контрольної роботи 

Кількість балів % правильних відповідей 

10 100 – 96 

 9   95 – 91 

 8   90 – 86 

 7   85 – 81 

 6   80 – 76 

 5   75 – 71 

 4   70 – 66 



 3   65 – 61 

 2   60 – 56 

 1   55 – 51 

 0   50 і менше 

 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим 

навчальним планом та графіком навчального процесу. Семестровий залік проводиться до початку 

терміну екзаменаційної сесії шляхом виставлення оцінки за результатами поточної успішності і не 

передбачає обов’язкову присутність студентів. 

Захист курсової роботи відбувається у терміни, визначені деканатом, під час залікової сесії. 

Захист відбувається прилюдно, у присутності студентів (або частини) студентів, які виконували 

свої наукові дослідження під керівництвом викладача, який організовує захист. На захисті бажана 

присутність інших викладачів кафедри; крім того, можливий спільний захист курсових робіт, 

виконаних студентами під керівництвом різних викладачів. Студент упродовж 7-10 хв. розповідає 

про своє наукове дослідження, наголошуючи на найважливіших теоретичних проблемах 

лінгвістики, літературознавства та перекладознавства, які знайшли своє відображення в його 

курсовій роботі. Захист курсової роботи має характер наукового диспуту, під час якого присутні 

студенти і викладачі можуть ставити запитання, пов’язані із досліджуваною проблемою, 

методикою її вивчення, а також використанням наукового апарату. 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
Система оцінювання курсу відбувається згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень 

студентів, що регламентовані в університеті. Після завершення курсу студент/ка отримує оцінку 

за залік на основі оцінок, які він/вона отримав/ла за відповіді на практичних заняттях, результати 

тестування, виконання завдань на самостійну роботу, відвідуваність. Семестровий залік 

проводиться до початку терміну екзаменаційної сесії шляхом виставлення оцінки за результатами 

поточної успішності і не передбачає обов’язкову присутність студентів. Оцінювання проводиться 

за 100-бальною шкалою Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні заняття: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50 балів; 

• дві модульні контрольні роботи: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20 балів 

(2 х 10);  

• відвідування аудиторних занять: 10% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 10 балів; 

• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20 балів.  

Залік оформляється шляхом сумування одержаних студентом балів за усі види навчальної 

діяльності. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів. 



Перший семестр 

 
МОДУЛІ Модуль І Модуль ІІ Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

Кількість балів за 

модуль 
25 25 

Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Модульний 

контроль 1 

ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 

Модульний 

контроль 2 Кількість балів за 

змістові модулі та 

модульний контроль 

40 40 

10 10 100 

Розподіл балів  
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25 5 10 10 25 5 10 10 
 

Наукова робота 
Участь у студентських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, 

олімпіадах та конкурсах 
1 - 10 

 

Другий семестр 

 
МОДУЛІ Модуль ІІІ Модуль ІV 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 (

за
х

и
ст

 

к
у
р

со
в
о
го

 

п
р
о

ек
ту

) 

С
у

м
а 

                

Кількість балів 

за модуль 

25 25 

Змістові модулі ЗМ 7 ЗМ 8 ЗМ 9 

Модульний 

контроль 1 

ЗМ 10 ЗМ 11 ЗМ 12 

Модульний 

контроль 2 
Кількість балів 

за змістові 

модулі та 

модульний 

контроль 

15 

 

15 

10 10 100 100 

Розподіл балів  
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о
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5 5 5 10 5 5 5 10 
  

Наукова робота 

Участь у студентських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах та 

конкурсах 1 - 10 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

- максимальна кількість балів оцінювання знань студентів з дисципліни, яка завершується 

захистом курсової роботи, становить 100 балів; 

- для оформлення документів за іспитову сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

Під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів враховується: 

1) наявність і характер засвоєння знань з дисципліни (рівень усвідомлення, міцність 

запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань): 

2) якість актуалізації знань з дисципліни (логіка мислення, аргументація, послідовність і 

самостійність викладу, культура професійного мовлення); 



3) рівень сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці; 

4) прояв творчості і самостійності в навчально-пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання науково-дослідного завдання (зовнішнє оформлення, своєчасність виконання, 

ретельність тощо).  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 
добре 

С 71-80 

D 61-70 
задовільно 

E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  

факультетів  (педагогічними  радами  коледжів).  

 

10. Методичне забезпечення 

Форми навчально-методичного забезпечення дисципліни, що забезпечують максимально повне 

надання здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного вивчення 

дисципліни: 

 методичні вказівки, рекомендації та підручники; 

 комп’ютерні презентації; 

 ілюстративні матеріали; 

 тестові завдання для контролю. 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

11. Рекомендована література 

 



Базова 

 

1. Бориско Н., Каспар-Хене Х. та ін. Навчально-методичний комплекс  DU  2. Вінниця : 

Нова книга, 2013. 

2. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Leipzig – Berlin – München – Wien – Zürich – New York: Langenscheidt-Verlag-: Enzyklopädie, 1993. 

3. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. Leipzig – Berlin – München – Wien – 

Zürich – New York: Langenscheidt-Verlag-: Enzyklopädie, 1998. 

4. Jun F., Voß F. Grammatik aktiv. Verstehen-üben-sprechen. B2-C1. Berlin : 

Cornelsenschulverlage, 2017.  312 S. 

 

Допоміжна 

 

5. Hall K,. Scheiner B. Übungsgrammtik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 

Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. 424 S. 

6. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning : Hueber-

Verlag, 2012. 395 S. 

7. Zielinski W.-D. ABC der deutschen Nebensätze. München: Hueber, 1996. 

8. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з першої іноземної мови, теорії та 

практики перекладу для студентів факультету іноземних мов / Укл. проф. А. Й. Паславська, доц. 

Т. С. Ляшенко, доц. О. М. Шум’яцька. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018–

2019.  

 

Інформаційні ресурси 

9. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/ 

10. http://www.goethe.de/ 

11. http://www.langenscheidt.de 

12. http://www.pons.de/deutsch/ 

13. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/ 

14. https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-c/s-13218 

15. https://www.dwds.de/ 

https://www.dwds.de/
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 8,5 

Галузь знань 

035 Філологія 

(шифр і назва) 
Нормативна 

 

Модулів – 3 
Спеціальність: 

035 Філологія 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 7 4-ий 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

курсова робота 

                                  

(назва) 

Семестр 
Спеціалізація: 035.04 

германські мови та 

літератури (переклад 

включно) Загальна кількість годин 

–  255 

7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5,6 

самостійної роботи 

студента – 4,2 

Освітній ступінь: 

___________________ 

бакалавр 

 

- год. - год. 

Практичні, семінарські 

96 год. 50 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

99 год. 10 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

курсова робота 

(диференційован

ий залік) 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 57, 25% аудиторних занять і 42,75% самостійної роботи 

для заочної форми навчання – 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: 1) розвиток у студентів уміння систематизувати та поглиблювати знання мови і 

культури іноземної мови на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів. 

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову 

тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та 

культурне життя німецькомовних країн). Інтеркультурний аспект передбачає знання культури 

німецькомовних країн у широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського 

буття, і націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури у порівнянні 

з рідною культурою; 

2) розвиток у студентів навичок використання принципів, технологій і прийомів 

створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами; 

3) формування вміння використовувати принципи, технології і прийоми створення усних 

і письмових текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами. 

 

Завдання: 

 Інтеграційний розвиток всіх аспектів мови; домінуючою залишається лінгвістична та 

прагматична компетенція слухачів, особливої ваги надається соціокультурній 

компетенції, основи якої були закладені у попередні три роки навчання; 

 послідовний розвиток усіх чотирьох аспектів мови (аудіювання, читання, мовлення та 

письмо); формування у студентів здатності спілкуватися німецькою мовою на рівні 

С1; 

 вдосконалення мовознавчої компетенції студентів шляхом поглиблення лексичних, 

фонологічних, граматичних знань, необхідних для комунікації в обсязі проблематики 

і тем, які пропонуються для вивчення на 4-му курсі; 

 підвищення соціокультурної компетенції студентів шляхом набуття країнознавчих та 

соціокультурних знань, вміння застосовувати їх у комунікативних ситуаціях; 

 розвиток навичок самостійного, дистанційного та автономного навчання; 

 ознайомлення студентів  з новітніми стратегіями та підходами до роботи з мовою, 

заохочення до їхнього використання; 

 засвоєння найважливіших ознак наукового стилю, здобуття навичок науково-

пошукової діяльності; 

 формування здатності генерувати нові ідеї, уміння сприймати лексичну інформацію 

на слух та передавати на письмі; 

 формування здатності працювати в міжнародних проектах та міжкультурних 

ситуаціях. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має 

знати:  

 засоби синонімічного вираження певних граматичних значень; 

 інвентар формальних моделей, який лежить в основі денотативного аспекта речень і 

який пов’язаний з когнітивно-комунікативним завданням мовця; 

 слова та фрази, які б відповідали реалізації певних мовленнєвих ситуацій та робили би 

можливою бесіду на належному лексичному рівні стосовно вивченого кола тем; 

 способи трансформації прямої мови в непряму у німецькій мові, способи вербалізації 

і номіналізації мовлення;  

 принципи і правила побудови різних типів підрядних речень; 

 правила вживання модальних дієприкметників і модальних дієслів у суб’єктивних 

висловлюваннях, особливості німецького пасивного стану; 

 комунікативно-семантичні функції мовних одиниць різних рівнів, що об’єднуються у 

різні функціонально-семантичні поля; 
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 структуру наукової роботи, способи наукового цитування, базові принципи 

академічної доброчесності. 

 

вміти: 

 систематизувати та поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на принципі 

єдності тематичного та інтеркультурного аспектів; 

 використовувати набуті знання у мовленнєвій діяльності, здійснювати комунікацію 

іноземною мовою в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та 

професійного спілкування на рівні С 1; 

 створювати письмові тексти на актуальні теми преси та телебачення, писати відгук на 

статтю, прочитану книгу, рецензію на книгу та фільм, застосовуючи лексичні та 

граматичні мовні структури, описувати статистичні дані, діаграми, робити прогнози, 

робити презентацію теми (в тому числі з допомогою мультимедійних засобів); 

 вільно володіти продуктивним та рецептивним словниковим запасом, бути в стані 

самостійно опрацьовувати і розширювати пасивний словниковий запас; 

 оволодіти вміннями та навичками мови, достатніми для її використання на рівні С 1 за 

загальноприйнятою європейською шкалою; 

 розуміти детальну інформацію в текстах на науково-популярну та спеціальну фахову 

тематику (літературні, газетні тексти, наукові тексти та ін.), розуміти позицію автора 

статті чи повідомлення, опанувати різноманітну техніку читання різних художніх 

стилів, вміти застосовувати її; 

 створювати наукову працю з належним поняттєво-категоріальним апаратом, 

відповідною структурою і за дотримання принципів академічної доброчесності; 

 розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні характерні особливості, здатність 

застосувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної норми 

мовні та стилістичні засоби; 

 вміти науково вивчати конкретну мову, самостійно аналізувати мовний матеріал. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.Повсякденне життя 

Тема 1. Поняття часу. Чи можна відчувати час? Граматика: Сполучники andernfalls, folglich, 

außer, wenn… 

Тема 2. Сьогодення громадських організацій. Причини важливості громадської діяльності. 

Стратегії щодо переконання і наведення аргументів. 

Тема 3. Життя онлайн. Використання мобільного телефону в повсякденному житті. 

Граматика: відокремлювані і невідокремлювані дієслова. 

Тема 4.  Форми проживання. Форми проживання у Німеччині та Україні. Формулювання 

листа-скарги. Проектна робота: Повсякденні речі з Німеччини, Австрії та Швейцарії. 

Змістовий модуль 2. Значення  комунікації в сучасному світі. 

Тема 1. Постійна доступність в мережі. Переваги і недоліки сучасних медіа. Граматика: 

Способи передавання непрямої мови 

Тема 2. Вміння висловлюватися. Стратегії красномовності 

Тема 3. Як вчити мови. Стратегії вивчення іноземних мов. Відмінності між засвоєнням мови 

і її вивченням. Граматика: Специфіка номінального і вербального стилів. 

Тема 4.  Діалект і стандарт. Використання діалектів у повсякденній комунікації.  Написання 

листа від читача. Проектна робота: Відомі особистості в ділянці комунікації. 

Змістовий модуль 3. Працевлаштування і зайнятість. 

Тема 1. Резюме і його роль у працевлаштуванні.  Як створити грамотне резюме. Граматика: 

Підрядні з’ясувальні  і означальні речення. 

Тема 2. Дуальна освіта і навчання у ВНЗ. Переваги і недоліки дуальної освіти та 

університетського навчання. 



6 

 

  

Тема 3. Поліфункціональність (Multitasking) як виклик сьогодення. В чому небезпека 

поліфункціональності. Граматика: Підрядні речення з weshalb, weswgen. 

Тема 4.  Soft Skills. Постійна зайнятість чи фріланстерство. Стратегії оцінки. Стратегії 

роботи за певним планом.  Проектна робота: Стартапи в Україні та в Німеччині. 

Змістовий модуль 4. Економічний розвиток. 

Тема 1. Розвиток Рурського вугільного басейну. Рурський басейн / Донбас: подібності і 

відмінності. Граматика: Номіналізація і вербалізація підрядних речень часу. Стратегія підготовки 

нотаток. 

Тема 2. Людські фактори і кар’єрний розвиток. Стратегії позитивної і негативної оцінки 

поведінки. 

Тема 3. Глобалізація. Переваги і недоліки глобалізації. Граматика: Номіналізація і 

вербалізація підрядних речень причини і способу дії. 

Тема 4.  Crowdfunding і кредит як форми фінансування. Переваги і недоліки. Стратегії 

комунікації в банку з метою отримання фінансування. Проектна робота:  Цікаві/важливі постаті 

в ділянці економіки. 

Змістовий модуль 5. Цілі. 

Тема 1. Соціальні мережі. Яка роль соціальних мереж у сучасному цифровому світі? 

Формулювання коментарів. Граматика: Підрядні речення мети. 

Тема 2. Професійні цілі. Чому важливо ставити професійні цілі? Тренування техніки 

нотування. 

Тема 3. Добрі наміри. Як формувати наміри і реалізовувати їх? Граматика: Номіналізація і 

вербалізація підрядних наслідкових речень.  

Тема 4. Активність у суспільстві. Чому важлива суспільна активність? Приклади активних 

людей. Стратегії побудови логічних переходів при написанні твору. Проектна робота: 

Особистості, які поставили цілі і досягли їх. 

Змістовий модуль 6. Здоров’я. 

Тема 1. Ефект плацебо. Чому самолікування шкідливе? Граматика: Інфінітивні речення в 

теперішньому і минулому часі. 

Тема 2. Підтримка здоров’я. Заходи для підтримки здоров’я. Як позбутися шкідливих 

звичок? 

Тема 3. Безпека харчових продуктів. Яким є рівень безпеки харчових продуктів в Німеччині 

та Україні? Як купувати безпечне? Граматика: Номіналізація і вербалізація підрядних речень 

умови. 

Тема 4. Wellness і краса. Які межи краси? Як сучасна індустрія впливає  на ідеал краси. 

Роздатковий матеріал для рефератів: аналіз структури. Стратегія активного слухання. Проектна 

робота: Цікаві особистості в ділянці теми «Здоров’я». 

Змістовий модуль 7. Справедливість. 

Тема 1. Невдалі злочини. Граматика: Особливості пасивної форми дієслова. 

Тема 2. Підлітковий і юнацький кримінал. Чому молоді люди здійснюють злочини і як 

цьому запобігти? 

Тема 3. Правосуддя. Курйозні приписи і закони. Граматика: Модальний дієприкметник. 

Тема 4.  Кримінал в літературі. Чому люди люблять детективи? Стратегії скороченого 

викладу тексту. Проект: Відомі детективи в літературі і на телебаченні. Що зробило їх 

популярними? 

Змістовий модуль 8. Ми ті, хто ми є. 

Тема 1.  Дослідження повсякденного життя. Вплив погоди, сну  і наших звичок на наше 

повсякденне життя. Граматика: Суб’єктивне значення модальних дієслів: висловлення 

стверджень. 

Тема 2. Дослідження мозку і статева поведінка. Чим відрізняється мозок чоловіків і жінок? 

Стратегії написання коментаря для форуму. 

Тема 3. Талант. Як розвинути талант? Граматика: Суб’єктивне значення модальних дієслів: 

висловлення припущень. 
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Тема 4. Виховання. На яких засадах має провадитися виховання? Які помилки допускають 

у вихованні? Стратегії виголошення доповідей. Проектна робота: Важливі с особистості для 

теми: «Ми ті, хто ми є». 

Змістовий модуль 9. Світ мистецтва 

Тема 1. Креативність. Як розвинути власну креативність? Граматика: Номіналізація і 

вербалізація прийменникових сполук. 

Тема 2. Кіноіндустрія. Які фільми сьогодні можуть претендувати на успіх? Кіноіндустрія в 

Україні та в Німеччині. Стратегії опису фільму. 

Тема 3. Мистецьке життя. Чим життя митців відрізняються від життя не митців? Граматика: 

Сполучні слова mittlerweile, allerdings, vielmehr. 

Тема 4. Роль книги. Література у нашому житті. Літературні вподобання. Проект: Знаний 

митець / знана мисткиня. 

Змістовий модуль 10. Спогади 

Тема 1. Функції пам’яті. Пригадування і забування. Особливості підрядних речень умови.  

Тема 2. Сфальшовані спогади. Як запобігти фальсифікації спогадів? Спогади в контексті 

особистісної і національної ідентифікації. 

Тема 3. Прозопагнозія як прихований розлад. Граматика: Дієслова модальності. 

Тема 4. Минулі дні: літературні тексти про спогади. Стратегії інтерпретації літературних 

текстів. Проектна робота:  Цікаві персоналії до теми «Спогади». 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  У тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср Л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Повсякденне життя 

Тема 1. Поняття часу. Чи можна 

відчувати час? Граматика: 

Сполучники andernfalls, 

folglich, außer, wenn… 

5  3   2       

Тема 2. Сьогодення 

громадських організацій. 

Причини важливості 

громадської діяльності. 

Стратегії щодо переконання і 

наведення аргументів. 

5  3   2       

Тема 3. Життя онлайн. 

Використання мобільного 

телефону в повсякденному 

житті. Граматика: 

відокремлювані і 

невідокремлювані дієслова. 

5  3   2       

Тема 4.  Форми проживання. 

Форми проживання у 

Німеччині та Україні. 

Формулювання листа-скарги. 

Проектна робота: Повсякденні 

речі з Німеччини, Австрії та 

Швейцарії. 

6  3   3       

Разом – зм. модуль1 21  12   9       

Змістовий модуль 2. Значення  комунікації в сучасному світі. 

Тема 1. Постійна доступність в 

мережі. Переваги і недоліки 

сучасних медіа. Граматика: 

Способи передавання непрямої 

мови 

6  4   2       
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Тема 2. Вміння висловлюватися. 

Стратегії красномовності 

5  3   2       

Тема 3. Як вчити мови. Стратегії 

вивчення іноземних мов. 

Відмінності між засвоєнням 

мови і її вивченням. Граматика: 

Специфіка номінального і 

вербального стилів. 

5  3   2       

Тема 4.  Діалект і стандарт. 

Використання діалектів у 

повсякденній комунікації.  

Написання листа від читача. 

Проектна робота: Відомі 

особистості в ділянці 

комунікації. 

6  3   3       

Разом – зм. модуль 2 22  13   9       

Змістовий модуль 3. Працевлаштування і зайнятість. 

Тема 1. Резюме і його роль у 

працевлаштуванні.  Як створити 

грамотне резюме. Граматика: 

Підрядні з’ясувальні  і 

означальні речення. 

5  3   2       

Тема 2. Дуальна освіта і 

навчання у ВНЗ. Переваги і 

недоліки дуальної освіти та 

університетського навчання. 

6  4   2       

Тема 3. Поліфункціональність 

(Multitasking) як виклик 

сьогодення. В чому небезпека 

поліфункціональності. 

Граматика: Підрядні речення з 

weshalb, weswgen. 

5  3   2       

Тема 4.  Soft Skills. Постійна 

зайнятість чи фріланстерство. 

Стратегії оцінки. Стратегії 

роботи за певним планом.  

Проектна робота: Стартапи в 

Україні та в Німеччині. 

7  4   3       

Разом – зм. модуль 3 23  14   9       

Разом – Модуль 1 66  39   27       

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Економічний розвиток.  

Тема 1. Розвиток Рурського 

вугільного басейну. Рурський 

басейн / Донбас: подібності і 

відмінності. Граматика: 

Номіналізація і вербалізація 

підрядних речень часу. 

Стратегія підготовки нотаток. 

6  4   2       

Тема 2. Людські фактори і 

кар’єрний розвиток. Стратегії 

позитивної і негативної оцінки 

поведінки. 

5  3   2       

Тема 3. Глобалізація. Переваги і 

недоліки глобалізації. 

Граматика: Номіналізація і 

вербалізація підрядних речень 

причини і способу дії. 

6  4   2       

Тема 4.  Crowdfunding і кредит 

як форми фінансування. 

Переваги і недоліки. Стратегії 

комунікації в банку з метою 

6  3   3       
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отримання фінансування. 

Проектна робота:  

Цікаві/важливі постаті в ділянці 

економіки. 

Разом – зм. модуль 4 23  14   9       

Змістовий модуль 5. Цілі 

Тема 1. Соціальні мережі. Яка 

роль соціальних мереж у 

сучасному цифровому світі? 

Формулювання коментарів. 

Граматика: Підрядні речення 

мети. 

6  4   2       

Тема 2. Професійні цілі. Чому 

важливо ставити професійні 

цілі? Тренування техніки 

нотування. 

5  3   2       

Тема 3. Добрі наміри. Як 

формувати наміри і 

реалізовувати їх? Граматика: 

Номіналізація і вербалізація 

підрядних наслідкових речень.  

5  3   2       

Тема 4. Активність у 

суспільстві. Чому важлива 

суспільна активність? 

Приклади активних людей. 

Стратегії побудови логічних 

переходів при написанні твору. 

Проектна робота: Особистості, 

які поставили цілі і досягли їх. 

7  4   3       

Разом – зм. модуль 5 23  14   9       

Змістовий модуль 6. Здоров’я 

Тема 1. Ефект плацебо. Чому 

самолікування шкідливе? 

Граматика: Інфінітивні речення 

в теперішньому і минулому 

часі. 

6  4   2       

Тема 2. Підтримка здоров’я. 

Заходи для підтримки здоров’я. 

Як позбутися шкідливих 

звичок? 

5  3   2       

Тема 3. Безпека харчових 

продуктів. Яким є рівень 

безпеки харчових продуктів в 

Німеччині та Україні? Як 

купувати безпечне? Граматика: 

Номіналізація і вербалізація 

підрядних речень умови. 

6  4   2       

Тема 4. Wellness і краса. Які 

межи краси? Як сучасна 

індустрія впливає  на ідеал 

краси. Роздатковий матеріал 

для рефератів: аналіз 

структури. Стратегія активного 

слухання. Проектна робота: 

Цікаві особистості в ділянці 

теми «Здоров’я». 

7  4   3       

Разом – зм. модуль 6 24  15   9       

Змістовий модуль 7. Справедливість 

Тема 1. Невдалі злочини. 

Граматика: Особливості 

пасивної форми дієслова. 

5  3   2       
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Тема 2. Підлітковий і юнацький 

кримінал. Чому молоді люди 

здійснюють злочини і як цьому 

запобігти? 

6  4   2       

Тема 3. Правосуддя. Курйозні 

приписи і закони. Граматика: 

Модальний дієприкметник. 

5  3   2       

Тема 4.  Кримінал в літературі. 

Чому люди люблять детективи? 

Стратегії скороченого викладу 

тексту. Проект: Відомі 

детективи в літературі і на 

телебаченні. Що зробили їх 

популярними? 

7  4   3       

Разом – зм. модуль 7 23  14   9       

Разом – Модуль 2 93  57   27       

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

36  -   36       

Модуль 3 

Змістовий модуль 8. Ми ті, хто ми є. 

Тема 1.  Дослідження 

повсякденного життя. Вплив 

погоди, сну  і наших звичок на 

наше повсякденне життя. 

Граматика: Суб’єктивне 

значення модальних дієслів: 

висловлення стверджень. 

4  4   -       

Тема 2. Дослідження мозку і 

статева поведінка. Чим 

відрізняється мозок чоловіків і 

жінок? Стратегії написання 

коментаря для форуму. 

5  4   1       

Тема 3. Талант. Як розвинути 

талант? Граматика: 

Суб’єктивне значення 

модальних дієслів: висловлення 

припущень. 

4  4   -       

Тема 4. Виховання. На яких 

засадах має провадитися 

виховання? Які помилки 

допускають у вихованні? 

Стратегії виголошення 

доповідей. Проектна робота: 

Важливі с особистості для теми: 

«Ми ті, хто ми є». 

6  4   2       

Разом – зм. модуль 8 19  16   3       

Змістовий модуль 9. Світ мистецтва 

Тема 1. Креативність. Як 

розвинути власну креативність? 

Граматика: Номіналізація і 

вербалізація прийменникових 

сполук. 

4  4   -       

Тема 2. Кіноіндустрія. Які 

фільми сьогодні можуть 

претендувати на успіх? 

Кіноіндустрія в Україні та в 

Німеччині. Стратегії опису 

фільму. 

5  4   1       

Тема 3. Мистецьке життя. Чим 

життя митців відрізняються від 

життя не митців? Граматика: 

4  4   -       
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Сполучні слова mittlerweile, 

allerdings, vielmehr. 

Тема 4. Роль книги. Література 

у нашому житті. Літературні 

вподобання. Проект: Знаний 

митець / знана мисткиня. 

6  4   2       

Разом – зм. модуль 9 19  16   3       

Змістовий модуль 10. Спогади. 

Тема 1. Функції пам’яті. 

Пригадування і забування. 

Особливості підрядних речень 

умови.  

4  4   -       

Тема 2. Сфальшовані спогади. 

Як запобігти фальсифікації 

спогадів? Спогади в контексті 

особистісної і національної 

ідентифікації. 

6  4   2       

Тема 3. Прозопагнозія як 

прихований розлад. Граматика: 

Дієслова модальності. 

4  4   -       

Тема 4. Минулі дні: літературні 

тексти про спогади. Стратегії 

інтерпретації літературних 

текстів. Проектна робота:  

Цікаві персоналії до теми 

«Спогади». 

8  6   2       

Разом – зм. модуль 10 22  18   4       

Разом – Модуль 3 60  50   10       

УСЬОГО ГОДИН  255  146   109       

 
5. Самостійна робота 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою 

процесу вивчення дисципліни ”Перша іноземна мова“. Її зміст визначається робочою навчальною 

програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота 

студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення 

конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, методичними вказівками тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений 

робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься 

на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час 

проведення аудиторних занять. 

 

Зміст СРС з дисципліни ” Перша іноземна мова“ складається з таких видів роботи: 

− підготовку до практичних занять; 

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-

тематичним планом; 

− пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу; 

− підбір прикладів, що ілюструють певні положення. 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Домашнє читання (книга „Der Vorleser“ Бернарда Шлінка) 24 
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2 Підготовка письмових робіт (листа-скарги, листа від читача, 

резюме, коментаря, тексту доповіді та роздаткового матеріалу для 

неї, скороченого викладу) 

9 

3 Виконання практичних завдань, вправ на засвоєння лексики і 

граматичних тем 

30 

4 Створення проектів за темами: «Повсякденні речі з Німеччини, 

Австрії та Швейцарії», «Відомі особистості в ділянці 

комунікації», «Стартапи в Україні та в Німеччині», 

«Цікаві/важливі постаті в ділянці економіки», «Особистості, які 

поставили цілі і досягли їх», «Цікаві особистості в ділянці теми 

«Здоров’я»», «Відомі детективи в літературі і на телебаченні. Що 

зробили їх популярними?», «Важливі с особистості для теми: «Ми 

ті, хто ми є»», «Знаний митець / знана мисткиня», «Цікаві 

персоналії до теми «Спогади»».  

10 

5. Індивідуальне-науково дослідне завдання: підготовка курсової 

роботи 

36 

Разом 109 

 

                         

Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Тема Завдання/підручники Вид 

контролю 

Кількість 

годин 

 Зм. модуль 1.    

 Тема 1. Поняття часу. Чи можна 

відчувати час? Граматика: 

Сполучники andernfalls, folglich, 

außer, wenn… 

Основна 4.  с. 6-9. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 5-

11.  

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 2. Сьогодення громадських 

організацій. Причини важливості 

громадської діяльності. Стратегії 

щодо переконання і наведення 

аргументів. 

Основна  4.  с. 10-11. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 12-

18. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 3. Життя онлайн. 

Використання мобільного 

телефону в повсякденному житті. 

Граматика: відокремлювані і 

невідокремлювані дієслова. 

Основна 4. с. 12. 

Додаткова 5. с. 53-58, 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 19-

27. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 4.  Форми проживання. 

Форми проживання у Німеччині 

та Україні. Формулювання листа-

скарги. Проектна робота: 

Повсякденні речі з Німеччини, 

Австрії та Швейцарії. 

Основна 4. с. 13-15;  написати лист-

скаргу; підготувати проекту роботу 

на тему: «Повсякденні речі з 

Німеччини, Австрії та Швейцарії». 

Усний 

експрес-

контроль, 

письмова 

перевірка 

листа, усна 

презентація 

проекту 

3 

 Зм. модуль 2    

 Тема 1. Постійна доступність в 

мережі. Переваги і недоліки 

сучасних медіа. Граматика: 

Способи передавання непрямої 

мови 

Основна, 4.  с. 22-24. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 28-

37. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 2. Вміння висловлюватися. 

Стратегії красномовності 

Основна, 4.  с. 25. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 38-

50. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 3. Як вчити мови. Стратегії 

вивчення іноземних мов. 

Відмінності між засвоєнням мови 

Основна, 4.  с. 26-27. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 51-

57. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 
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і її вивченням. Граматика: 

Специфіка номінального і 

вербального стилів. 

 Тема 4.  Діалект і стандарт. 

Використання діалектів у 

повсякденній комунікації.  

Написання листа від читача. 

Проектна робота: Відомі 

особистості в ділянці комунікації. 

Основна, 4.  с. 28-30;  написати лист 

від читача; підготувати проекту 

роботу на тему: «Відомі особистості 

в ділянці комунікації.Відомі 

особистості в ділянці комунікації». 

Усний 

експрес-

контроль, 

письмова 

перевірка 

листа, усна 

презентація 

проекту 

3 

 Зм. модуль  3.    

 Тема 1. Резюме і його роль у 

працевлаштуванні.  Як створити 

грамотне резюме. Граматика: 

Підрядні з’ясувальні  і означальні 

речення. 

Основна 4. с. 36-37; написати 

резюме. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 58-

66. 

Усний 

експрес-

контроль, 

письмова 

перевірка 

резюме 

2 

 Тема 2. Дуальна освіта і навчання 

у ВНЗ. Переваги і недоліки 

дуальної освіти та 

університетського навчання. 

Основна 4. с. 38-39. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 67-

74. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 3. Поліфункціональність 

(Multitasking) як виклик 

сьогодення. В чому небезпека 

поліфункціональності. Граматика: 

Підрядні речення з weshalb, 

weswgen. 

Основна 4. с. 40-41. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 75-

81. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 4.  Soft Skills. Постійна 

зайнятість чи фріланстерство. 

Стратегії оцінки. Стратегії роботи 

за певним планом.  Проектна 

робота: Стартапи в Україні та в 

Німеччині. 

Основна 4. с. 42-44; підготувати 

проекту роботу на тему: «Стартапи 

в Україні та в Німеччині». 

Усний 

експрес-

контроль, 

усна 

презентація 

проекту 

3 

 Зм. модуль 4    

 Тема 1. Розвиток Рурського 

вугільного басейну. Рурський 

басейн / Донбас: подібності і 

відмінності. Граматика: 

Номіналізація і вербалізація 

підрядних речень часу. Стратегія 

підготовки нотаток. 

Основна 4. с. 50-52. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 83-

94. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 2. Людські фактори і 

кар’єрний розвиток. Стратегії 

позитивної і негативної оцінки 

поведінки. 

Основна 4. с. 53. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 95-

108. 

Усний 

експрес-

контроль, 

письмова 

перевірка 

електронного 

листа. 

2 

 Тема 3. Глобалізація. Переваги і 

недоліки глобалізації. Граматика: 

Номіналізація і вербалізація 

підрядних речень причини і 

способу дії. 

Основна 4. с. 54-55. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 

109-118. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 4.  Crowdfunding і кредит як 

форми фінансування. Переваги і 

недоліки. Стратегії комунікації в 

банку з метою отримання 

фінансування. Проектна робота:  

Цікаві/важливі постаті в ділянці 

економіки. 

Основна 4. с. 56-58; підготувати 

проекту роботу на тему: 

«Цікаві/важливі постаті в ділянці 

економіки».  

Усний 

експрес-

контроль, 

усна 

презентація 

проекту. 

3 

 Зм. модуль 5    
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 Тема 1. Соціальні мережі. Яка 

роль соціальних мереж у 

сучасному цифровому світі? 

Формулювання коментарів. 

Граматика: Підрядні речення 

мети. 

Основна 4. с. 64-66; написати 

коментар 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 

119-133. 

Усний 

експрес-

контроль, 

письмова 

перевірка 

коментаря 

2 

 Тема 2. Професійні цілі. Чому 

важливо ставити професійні цілі? 

Тренування техніки нотування. 

Основна 4. с. 67. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 

134-143. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 3. Добрі наміри. Як 

формувати наміри і реалізовувати 

їх? Граматика: Номіналізація і 

вербалізація підрядних 

наслідкових речень.  

Основна 4. с. 68-69. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 

144-152. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 4. Активність у суспільстві. 

Чому важлива суспільна 

активність? Приклади активних 

людей. Стратегії побудови 

логічних переходів при написанні 

твору. Проектна робота: 

Особистості, які поставили цілі і 

досягли їх. 

Основна 4. с. 70-72; підготувати 

проектну  роботу на тему: 

«Особистості, які поставили цілі і 

досягли їх». 

Усний 

експрес-

контроль, 

усна 

презентація 

проекту 

3 

 Зм. модуль 6    

 Тема 1. Ефект плацебо. Чому 

самолікування шкідливе? 

Граматика: Інфінітивні речення в 

теперішньому і минулому часі. 

Основна 4. с. 78-79. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 

153-157. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 2. Підтримка здоров’я. 

Заходи для підтримки здоров’я. 

Як позбутися шкідливих звичок? 

Основна 4. с. 80-81. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 

159-166. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 3. Безпека харчових 

продуктів. Яким є рівень безпеки 

харчових продуктів в Німеччині 

та Україні? Як купувати безпечне? 

Граматика: Номіналізація і 

вербалізація підрядних речень 

умови. 

Основна 4. с. 82-83. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 67-

74. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 4. Wellness і краса. Які межи 

краси? Як сучасна індустрія 

впливає  на ідеал краси. 

Роздатковий матеріал для 

рефератів: аналіз структури. 

Стратегія активного слухання. 

Проектна робота: Цікаві 

особистості в ділянці теми 

«Здоров’я». 

Основна 4. с. 84-86; підготувати 

роздатковий матеріал і текст 

доповіді до проектної роботи: 

«Цікаві особистості в ділянці теми 

«Здоров’я».» 

Усний 

експрес-

контроль, 

усна 

презентація 

проекту 

3 

 Зм. модуль 7    

 Тема 1. Невдалі злочини. 

Граматика: Особливості пасивної 

форми дієслова. 

Основна 4. с. 92-94. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 

167-173. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 2. Підлітковий і юнацький 

кримінал. Чому молоді люди 

здійснюють злочини і як цьому 

запобігти? 

Основна 4. с. 95. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 

174-188. 

Усний 

експрес-

контроль 

2 

 Тема 3. Правосуддя. Курйозні 

приписи і закони. Граматика: 

Модальний дієприкметник. 

Основна 4. с. 96-97. 

Домашнє читання: „Vorleser“, c. 

188-207.  

 2 

 Тема 4.  Кримінал в літературі. 

Чому люди люблять детективи? 

Стратегії скороченого викладу 

тексту. Проект: Відомі детективи 

Основна 4. с. 98-99; підготувати 

проект на тему: «Відомі детективи в 

літературі і на телебаченні. Що 

зробили їх популярними?». 

Усний 

експрес-

контроль, 

усна 

3 
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в літературі і на телебаченні. Що 

зробили їх популярними? 

презентація 

проекту 

 Зм. модуль 8    

 Тема 2. Дослідження мозку і 

статева поведінка. Чим 

відрізняється мозок чоловіків і 

жінок? Стратегії написання 

коментаря для форуму. 

Основна 4. с. 108-109, впр. 2-3. Усний 

експрес-

контроль 

1 

 Тема 4. Виховання. На яких 

засадах має провадитися 

виховання? Які помилки 

допускають у вихованні? 

Стратегії виголошення доповідей. 

Проектна робота: Важливі с 

особистості для теми: «Ми ті, хто 

ми є». 

Основна 4. с. 113, впр. 2-3; 

підготовка проектної роботи: 

Важливі  особистості для теми: «Ми 

ті, хто ми є» за зразком на с. 132 . 

Усний 

експрес-

контроль, 

усна 

презентація 

проекту 

2 

 Зм. модуль  9    

 Тема 2. Кіноіндустрія. Які фільми 

сьогодні можуть претендувати на 

успіх? Кіноіндустрія в Україні та в 

Німеччині. Стратегії опису 

фільму. 

Основна 4. с. 123-124. 

 

Усний 

експрес-

контроль 

1 

 Тема 4. Роль книги. Література у 

нашому житті. Літературні 

вподобання. Проект: Знаний 

митець / знана мисткиня. 

Основа 3. с. 145, підготувати 

проектну роботу на тему: «Знаний 

митець / знана мисткиня». 

Усна 

презентація 

2 

 Зм. модуль 10    

 Тема 2. Сфальшовані спогади. Як 

запобігти фальсифікації спогадів? 

Спогади в контексті особистісної і 

національної ідентифікації. 

Основна 4. с. 137. Письмовий 

контроль 

2 

 Тема 4. Минулі дні: літературні 

тексти про спогади. Стратегії 

інтерпретації літературних 

текстів. Проектна робота:  Цікаві 

персоналії до теми «Спогади». 

Основна 4. с. 139-142; підготувати 

проектну роботу на тему: Цікаві 

персоналії до теми «Спогади». 

Усний 

експрес-

контроль 

усна 

презентація 

проекту 

2 

 

9. Індивідуальні завдання 

Курсові роботи з першої іноземної мови, теорії та практики перекладу – це одна з форм 

науково-дослідницької роботи,  яка посідає вагоме місце у фаховій підготовці студентів-

філологів і суттєво допомагає навчити студентів працювати з оригінальними і перекладеними 

творами художньої літератури, літературою інших стилів, науковими працями, сприяє глибшому 

розумінню закономірностей перекладацького процесу, виробляє навички до подальшої 

самостійної наукової діяльності, навчає концентрувати зусилля, аналізувати художні, науково-

технічні, юридичні та інші тексти, робити концептуальні висновки, а також сприяють розкриттю 

інтелектуальних і творчих можливостей студента. Кожна курсова робота є своєрідною 

співпрацею і, певною мірою, співтворчістю студента-дослідника та його керівника.  

Детальні вимоги щодо теми, структури, оформлення курсової роботи і її захисту вміщено у 

«Методичних вказівках для виконання курсових робіт з першої іноземної мови, теорії та 

практики перекладу для студентів факультету іноземних мов» (Львів, Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018–2019, укладачі: проф. А. Й. Паславська, доц. Т. С. Ляшенко, доц. 

О. М. Шум’яцька). 

Узагальнені критерії оцінювання 
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Критерії оцінювання роботи За 100-баль-

ною шкалою 

ЄКТС Оцінка за 

націо-

нальною 

шкалою 

• Роботу виконано самостійно, зміст повністю 

відповідає назві, поставленій меті і завданням; 

• робота оформлена з дотриманням усіх вимог і 

написана грамотно; 

• роботу захищено на «відмінно». 

100 А  

 

відмінно 

• Роботу виконано самостійно, зміст загалом 

відповідає назві, завдання виконані, мети досягнуто; 

• робота оформлена з дотриманням усіх вимог і 

написана грамотно; 

• роботу захищено на «добре». 

89 В  

 

 

 

 

добре • Роботу виконано самостійно, зміст загалом 

відповідає назві, завдання у цілому виконані, мети 

досягнуто; 

• в оформленні роботи є незначні недоліки, зокрема 

мовні; 

• роботу захищено на «добре». 

80 С 

• Роботу виконано самостійно, але зміст розкрито 

недостатньо, завдання виконано частково, що 

позначалося на повноті досягнення мети; 

• недостатня кількість бібліографічних джерел; 

• в оформленні роботи є недоліки, мовні помилки; 

• роботу захищено на «задовільно». 

70 D  

 

 

 

 

 

 

 

 

задовільно 

• Роботу виконано в основному самостійно, але 

зміст розкрито недостатньо, завдання виконано не 

повністю, мети досягнуто лише частково; 

• недостатня кількість і застарілість бібліографічних 

джерел; 

• в оформленні роботи є недоліки, мовні помилки, 

істотні порушення вимог до наукового стилю; 

• роботу захищено на «задовільно». 

60 Е 

• Роботу списано або зміст не розкрито, студент не 

вміє користуватися науковим апаратом; 

• недостатня кількість і застарілість бібліографічних 

джерел; 

• роботу виконано без дотримання формальних 

вимог, велика кількість мовних помилок; 

• роботу захищено на «незадовільно». 

0 F незадо-

вільно 

 

Деталізовані критерії оцінювання 

 

При оцінюванні захисту курсової роботи викладач (комісія) бере до уваги такі фактори: 

 якість роботи в цілому (її творчий характер, вміння автора аналізувати теоретичний матеріал, 

обґрунтованість сформульованих  практичних рекомендацій); 

 самостійність у розробці проблеми; 

 якість оформлення роботи (стиль викладу, грамотність, бібліографія, ілюстративний 

матеріал); 

 рівень виступу (чіткість у формулюванні актуальності, мети і завдань роботи, вміння зробити 

правильні висновки, культура мовлення). 
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За результатами захисту курсової роботи виставляється оцінка відповідно до нижченаведених 

критеріїв. 

 

Критерії оцінки курсових робіт Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

1. робота написана самостійно, зміст повністю відповідає 

назві, поставленій меті та завданням; 

2. правильно визначено і оформлено науковий апарат 

дослідження; 

3. зроблено глибокий і всебічний аналіз наукових джерел; 

4. авторські висновки зроблено на високому рівні 

узагальнення; 

5. якісно виконано експериментальне дослідження; 

підготовлені практичні рекомендації / навчально-

методичні матеріали; 

6. додатки до роботи ілюструють досягнення автора і 

підтверджують його висновки 

7. робота оформлена з дотриманням усіх вимог і написана 

грамотно; 

8. робота подана на кафедру вчасно; 

9. захист роботи відбувся на «відмінно». 

відмінно А 

100 балів 

1.робота написана самостійно, зміст відповідає назві, 

завдання виконані і мета досягнута; 

2.правильно визначено і оформлено науковий апарат 

дослідження; 

3.зроблено глибокий аналіз наукових джерел; 

4.авторські висновки зроблено на недостатньо високому 

рівні узагальнення; 

5.не всі дослідницькі завдання експериментального 

дослідження виконано, але підготовлено необхідні 

практичні рекомендації / навчально-методичні матеріали; 

6.додатки до роботи ілюструють досягнення автора і 

підтверджують його висновки 

7.робота оформлена з дотриманням усіх вимог і написана 

грамотно; 

8.робота подана на кафедру вчасно; 

9.захист роботи відбувся на «добре». 

 

добре В 

89 балів 

1. робота написана самостійно, зміст відповідає назві, 

завдання виконані і мета досягнута; 

2. правильно визначено і оформлено науковий апарат 

дослідження; 

3. зроблено глибокий аналіз наукових джерел; 

4. авторські висновки зроблено на недостатньо високому 

рівні узагальнення; 

5. в оформленні роботи є окремі недоліки, у тому числі 

мовні; 

6. не всі дослідницькі завдання експериментального 

дослідження виконано, практичні рекомендації / 

навчально-методичні матеріали розроблені не в повному 

обсязі;  

добре С 

80 балів 
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7. додатки до роботи фрагментарно ілюструють 

досягнення автора і фрагментарно підтверджують його 

висновки 

8. робота подана на кафедру вчасно; 

9. захист роботи відбувся на «добре». 

1. робота написана самостійно, зміст розкрито 

недостатньо, завдання виконані не повністю, що 

позначилося на повноті досягнення мети; 

2. аналіз наукових джерел не повною мірою відбиває 

сучасний стан наукової розробки досліджуваної проблеми; 

3. авторські висновки зроблено на недостатньо високому 

рівні узагальнення; 

4. експериментальна робота носить фрагментарний 

характер; представлені лише окремі практичні 

рекомендації/ навчально-методичні матеріали; 

5. додатки до роботи взяті з інших джерел; 

6. в оформленні роботи є недоліки; недостатня кількість 

бібліографічних джерел; є мовні помилки; 

7. захист роботи відбувся на «задовільно». 

задовільно 

 

 

 

 

D 

70 балів 

 

 

1. робота написана в основному самостійно, зміст 

розкрито недостатньо, завдання виконані не повністю, що 

позначилося на повноті досягнення мети; 

2. аналіз наукових джерел не повною мірою відбиває 

сучасний стан наукової розробки досліджуваної проблеми; 

застаріла і недостатня бібліографія; 

3. авторські висновки зроблено на невисокому рівні 

узагальнення; 

4. експериментальна робота носить фрагментарний 

характер; практичні рекомендації/ навчально-методичні 

матеріали відсутні або не відповідають змісту; 

5. відсутні додатки до роботи, які ілюструють досягнення 

автора і підтверджують його висновки; 

6. в оформленні роботи є недоліки; суттєві порушення 

мовного режиму; 

7. захист роботи відбувся на «задовільно». 

задовільно E 

60 балів 

1. робота списана або зміст не розкритий; студент не вміє 

користуватися науковим апаратом; 

2. робота оформлена без дотримання вимог; велика 

кількість мовних помилок; 

3. робота подана на кафедру після встановленого терміну; 

4. захист роботи відбувся на «незадовільно». 

незадовільно F 

50 балів 

 

Зміст роботи оцінюється за такими параметрами  

 

 обґрунтованість практичної та теоретичної актуальності теми, мети та завдань  дослідження; 

 системність і повнота розкриття розділів, підрозділів роботи, здатність організувати матеріал у 

логічно послідовний спосіб, грамотний стиль написання, дотримання вимог щодо її оформлення; 

 самостійність виконання та уміння працювати з літературними джерелами; 

 обґрунтованість методології, методів дослідження та наявність емпіричних матеріалів (з 

врахуванням власного внеску дослідника); 

 оцінка якості авторської програми дослідження та інструментарію; 

 новизна та обґрунтованість практичного значення отриманих результатів; 
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 аналіз та інтерпретація отриманих результатів емпіричного дослідження; 

 чіткість та аргументованість висновків; 

 логічність, послідовність, лаконічність викладу матеріалу дослідження; 

 відповідність змісту роботи поставленим завданням. 

Захист роботи оцінюють за такими критеріями  

 аргументованість вибору теми та розкриття проблеми дослідження, теоретична  та прикладна 

значимість роботи; 

 компетентність та вичерпність відповідей студента; 

 науковий стиль викладу основних положень та культура спілкування, висловлювань під час 

захисту дискусійних моментів роботи. 

Оцінка за курсову роботу може бути знижена у таких випадках: 

 

 Недоліки основної частини роботи: Оцінку 

знижено 

на 

1.  Наявність фактичних помилок у викладенні чужих теоретичних 

положень  

5-8 балів 

2.  Відсутність посилань на важливі літературні джерела, які мають пряме 

відношення до досліджуваної проблеми та які надруковані у доступній 

для студента літературі  

2-5 балів 

3.  Використання великих за об'ємом уривків чужих текстів без посилання 

на їхнє джерело (у тому числі – кваліфікаційних робіт інших студентів)  

15-20 балів 

4.  Відсутність аналізу вітчизняних та зарубіжних робіт, які присвячені 

проблемі дослідження  

5-10 балів 

5.  Назва роботи не передає її реальний зміст  10 балів 

6.  Відсутність логічного зв'язку між теоретичною та емпіричною 

(дослідницькою) частинами роботи  

10 балів 

7.  Співпадіння формулювань проблеми, мети та завдань роботи  5-8 балів 

   

 Недоліки оформлення  

1.  Наявність невиправлених друкарських помилок та пропущених рядків  1-3 бали 

2.  Відсутність назв таблиць та схем  1-2 бали 

3.  Відсутність авторської інтерпретації  змісту таблиць та графіків  1-3 бали 

4.  Недотримання встановленої рубрикації роботи: Вступу, Висновків, 

Заключної частини, тощо  

1-3 бали 

5.  Наявність помилок в оформленні використаної літератури: недотримання 

правил ДСТУ  

1-3 бали 

6.  Пропуск у Змісті окремих параграфів або навіть цілих Розділів  1-3 бали 

 

Критерії оцінки  

виступу на захисті курсової роботи – всього 20 балів 

 

Аспекти презентації Бали 

1.Якість доповіді  

1.1.Доповідач зачитує доповідь 1 

1.2.Доповідач розповідає, але не пояснює суті роботи 2 

1.3.Доповідь чітко вибудувана 3 

1.4.Доповідач добре викладає матеріал і володіє ілюстративним матеріалом 4 

1.5.Доповідь справляє дуже добре враження 5 

  

2.Якість відповідей на питання  
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2.1.Доповідач не може відповісти на питання 1 

2.2. Доповідач не може відповісти на більшість питань 2 

2.3. Доповідач відповідає на більшість питань 3 

  

3.Використання демонстраційного матеріалу  

3.1.Представлений демонстраційний матеріал доповідач не використовує 1 

3.2. Представлений демонстраційний матеріал доповідач використовує не у 

повному обсязі 

2 

3.3.Автор представив демонстраційний матеріал і прекрасно у ньому орієнтувався 3 

  

4.Оформлення демонстраційного матеріалу  

4.1.Демонстраційні матеріали погано оформлені 1 

4.2. Демонстраційні матеріали добре оформлені 2 

4.3.До демонстраційних матеріалів нема претензій 3 

  

5.Володіння автором спеціальним науковим апаратом  

5.1.Автор володіє базовим апаратом 1 

5.2.Використані загальнонаукові та спеціальні терміни 2 

5.3.Показене володіння спеціальним апаратом 3 

  

6.Чіткість висновків, які узагальнюють доповідь  

6.1.Висновки є, але вони не доведені 1 

6.2.Висновки не чіткі 2 

6.3.Висновки цілком характеризують роботу 3 

 

Підсумкове оцінювання курсової роботи 

Орієнтовний розподіл балів за 100-бальною шкалою 

 

Основна частина 30 балів 

Обсяг і оформлення 15 балів 

Репрезентативність вибірки 15 балів 

Презентація роботи 20 балів 

Оцінка керівника 20 балів 

 

10. Методи навчання 

 інформаційно-рецептивні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, спостереження) 

методи;  

 проблемний виклад навчального матеріалу;  

 частково-пошуковий та дослідницький методи;  

 наочні методи (робота з таблицями, схемами, словниками тощо);  

 практичні заняття, індивідуальні завдання (підготовка реферату тощо); 

 інтерактивні методи (презентація, евристичні бесіди, рольові ігри, дискусії, «мозковий 

штурм», конкурси з практичними завданнями та їх подальше обговорення, проект, 

використання мультимедійних комп’ютерних програм та залучення носіїв мови). 

 

 

11. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних 

контрольних заходів, які включають поточний, підсумковий модульний, підсумковий 

семестровий контроль, а також захисту курсових робіт. 

Проміжний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 



21 

 

  

перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів). Результати проміжного контролю 

за модуль визначаються як середня величина з поточних оцінок за відповіді на практичних 

заняттях.  

Поточний контроль – це сума балів за проміжний контроль, відвідування занять і 

самостійну роботу студента. 

Поточний контроль успішності студентів здійснюється в усній та письмовій формах  під 

час проведення практичних  занять. Оцінка поточного контролю знань студентів виставляється 

за: 

1. Систематичність та активність на практичних заняттях, зокрема, оцінюється рівень 

знань продемонстрованих у відповідях і виступах на практичних заняттях, активність 

під час обговорення дискусійних питань. 

2. Виконання домашніх письмових завдань, передбачених самостійною роботою 

студента. 

3. Виконання тематичних контрольних робіт (оцінка виставляється за практичні навички 

та теоретичні знання яких набули студенти після опанування певної теми, за 

результатами тестування, відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, виконання індивідуальних завдань, у тому числі підготовки рефератів). 

Облік успішності здійснюється у відповідному журналі групи у традиційній 5-бальній 

шкалі. На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню із 

всіх поточних оцінок.  

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

після закінчення логічно завершеної частини практичних занять (модуля). Завданням 

підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, умінь 

представити певний вивчений матеріал. Форми підсумкового модульного контролю та система 

оцінювання рівня знань та умінь студентів визначає кафедра, вони відображені у робочій 

програмі дисципліни. Підсумковий модульний контроль знань та умінь та навичок студентів 

може проводитися у формі тестів або контрольних робіт. 

Для проведення підсумкового модульного контролю використовуються варіанти 

контрольних модульних робіт. Складовими частинами варіанту контрольного модульного 

завдання є: тести, теоретичні питання. Протягом вивчення курсу  студент повинен виконати дві 

комплексні модульні роботи.  

У разі відсутності студента під час проведення модульного контролю з поважних причин 

він має право на індивідуальне складання модуля. У всіх інших випадках відсутність студента 

під час модульного контролю автоматично зараховується йому як незадовільна оцінка (0 білів) 

за відповідний модуль. Незадовільну оцінку за модуль студент має право перескласти. 

Додатковий термін складання призначає викладач і затверджує завідувач кафедри.  

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим 

навчальним планом та графіком навчального процесу. Іспит проводиться у формі виконання 

письмових і усних завдань. Зміст екзаменаційних завдань затверджує кафедра у строки, 

передбачені нормативними актами університету. 

Захист курсової роботи відбувається у терміни, визначені деканатом, під час залікової 

сесії. Захист відбувається прилюдно, у присутності студентів (або частини) студентів, які 

виконували свої наукові дослідження під керівництвом викладача, який організовує захист. На 

захисті бажана присутність інших викладачів кафедри; крім того, можливий спільний захист 

курсових робіт, виконаних студентами під керівництвом різних викладачів. Студент упродовж 7-

10 хв. розповідає про своє наукове дослідження, наголошуючи на найважливіших теоретичних 

проблемах лінгвістики, літературознавства та перекладознавства, які знайшли своє відображення 

в його курсовій роботі. Захист курсової роботи має характер наукового диспуту, під час якого 

присутні студенти і викладачі можуть ставити запитання, пов’язані із досліджуваною 

проблемою, методикою її вивчення, а також використанням наукового апарату. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Перший семестр 

 
МОДУЛІ Модуль І Модуль ІІ 

П
ід
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м

к
о
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й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 (
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х
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р
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р
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) 

С
у

м
а 

                

Кількість балів 

за модуль 

25 25 

Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ2 ЗМ 3 Модуль
ний 

контрол

ь 1 

ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 

Модульний 

контроль 2 
Кількість балів 

за змістові 

модулі та 

модульний 

контроль 

15 

 

15 

10 10 100 100 

Розподіл балів  
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о
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5 5 5 10 5 5 5 10 
  

Наукова робота 

Участь у студентських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах та 
конкурсах 1 - 10 

 

Другий  семестр 

 
МОДУЛІ Модуль ІІІ 

П
ід
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к
о
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й
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и
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Кількість балів за модуль 50 

Змістові модулі ЗМ 8 ЗМ9 ЗМ 10 

Модульний 
контроль 1 Кількість балів за змістові 

модулі та модульний 

контроль 

30 

 

20 50 100 

Розподіл балів  
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о
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10 10 10 20 
  

Наукова робота 

Участь у студентських наукових конференціях, семінарах, круглих 
столах, олімпіадах та конкурсах 1 - 10 

 
*Розподіл балів за індивідуальне науково-дослідне завдання наведено див. п. 9 «Індивідуальне 

завдання». 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 максимальна кількість балів оцінювання знань студентів з дисципліни, яка завершується 

захистом курсової роботи, становить 100 балів; 

 максимальна кількість балів оцінювання знань студентів з дисципліни, яка завершується 

іспитом, становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті – 50 балів; 

 для оформлення документів за іспитову сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

Під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів враховується: 
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1) наявність і характер засвоєння знань з дисципліни (рівень усвідомлення, міцність 

запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань): 

2) якість актуалізації знань з дисципліни (логіка мислення, аргументація, послідовність і 

самостійність викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці; 

4) прояв творчості і самостійності в навчально-пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання науково-дослідного завдання  (зовнішнє оформлення, своєчасність 

виконання, ретельність тощо).  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Форми навчально-методичного забезпечення дисципліни, що забезпечують максимально повне 

надання здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного вивчення 

дисципліни: 

 методичні вказівки, рекомендації та підручники; 

 аудіо- та відеоматеріали; 

 комп’ютерні презентації; 

 ілюстративні матеріали; 

 тестові завдання для контролю. 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор) і перегляду та 

прослуховування аудіо- та відеоматеріалів (програвач компакт дисків, ноутбук, проектор). 

 

14. Рекомендована література 

Базова (Основна) 

1. Buscha A., Szita S., Raven S. C-Grammatik. Sprachniveau C1-C2. Leipzig : Schubert-Verlag, 

2013. 240 S. 

2. Jun F., Voß F. Grammatik aktiv. Verstehen-üben-sprechen. B2-C1. Berlin : 
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Cornelsenschulverlage, 2017.  312 S. 

3. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Ochmann N. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. 

Lehrbuch C1. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. 208 S.  

4. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Ochmann N. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. 

Arbeitsbuch mit Audio-CD C1. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. 184 S.  

5. Lütke M., Bidnenkova L., Militchina M., Petrasiuk V. Aspekte neu- Mittelstufe Deutsch. 

Intensivtrainer mit Prüfungstraining DSH und Test-DaF C1. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 

2017. 96 S. 

 

Допоміжна 

1. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning : Hueber-

Verlag, 2009. 390 S. 

2. Duden. Das Bildwörterbuch. 7. Auflage. Berlin : Duden, 2018. 992 S.  

3. Hall K,. Scheiner B. Übungsgrammtik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Ismaning: 

Max Hueber Verlag, 2001. 424 S. 

4. Schlink B. Der Vorleser. Zürich, Diogenes Taschenbuch, 1995. 207 S. 

5. Sick B. Wie gut ist Ihr Deutsch? Der neue große Text. Köln: Kiepenheuer & Witsch Verlag, 

2019. 256 S. 

6. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з першої іноземної мови, теорії та 

практики перекладу для студентів факультету іноземних мов / Укл. проф. А. Й. 

Паславська, доц. Т. С. Ляшенко, доц. О. М. Шум’яцька. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018–2019.  

 
Інформаційні ресурси 

1. http://www.goethe.de/ 

2. http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/ 

3. http://www.langenscheidt.de 

4. http://www.pons.de/deutsch/ 

5. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/ 

6. https://www.duden.de/ 

7. https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-c/s-13218 

8. https://www.klett-sprachen.de/aspekte-neu/r-1/15#reiter=mediathek&dl_niveau_str=C1 

 
 


