




 3 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

“Перша іноземна мова” 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 14 

Галузь знань 

0203.Гуманітарні 

науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

 

Модулів – 4 

Напрям 

0305.Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 Спеціальність (мова і 

література 

(німецька)) 

6.020303 

3-й -й 

Курсова робота ––– Семестр 

Загальна кількість годин 

420 

5--й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 8 

самостійної роботи 

студента – 9 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 

Бакалавр 

 – год.  год. 

Практичні, семінарські 

  112 год. 128 год. 

Лабораторні 

 –   год. 

Самостійна робота 

  68 год. 112 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: 4 модульні 

контрольні роботи, 1 екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Головною метою курсу «Перша іноземна мова» є набуття студентами мовної компетенції у 

межах рівня С1.1. відповідно до Європейських рефенційних рамок (рекомендацій). Цей рівень 

передбачає здатність “спонтанно і плинно висловлювати думку, без помітних, частих пауз, що 

можуть виникати через необхідність підшуковувати слова.” Досягнувши цього рівня, 

студенти повинні бути у стані “ефективно і гнучко використовувати мову у суспільному і 

професійному житті та ясно, структуровано і докладно висловлюватися на комплексні теми”. 

Формування мовленнєвої компетенції означає розвиток у студентів уміння практично 

використовувати реальну, „живу" мову, що вимагає від них усвідомленого співвіднесення 

мовних одиниць з їх комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати 

мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування. При цьому, відповідно до 

філологічної спрямованості спеціальності, визначальним принципом роботи над мовним 

виразом є поєднання техніки його активного засвоєння та елементів лінгвістичного аналізу 

мовних одиниць.  

 

Завданням курсу є розвиток і покращення усних та письмових навиків активного вживання 

мови, зокрема розширення їх словникового запасу на 2000 одиниць. Студенти повинні 
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оволодіти вмінням практичного застосовування теоретичних знань з курсу лексикології для 

аналізу лексики. Працюючи над лексичним корпусом, студент повинен охопити 

проблематику лексичної полісемії та антонімії, лексико-семантичного поля, способів 

словотвору, видів похідних одиниць, семантики похідного слова, класифікації фразеологізмів, 

зв'язку парадигматичних відношень із синтагматичними. 

У межах дисципліни “Перша іноземна мова” для 3-го курсу відбувається поглиблення знань 

граматичних тем, вивчених на 2-му курсі, та завершується вивчення аспектів німецької 

граматики темами, які становлять вищий рівень складності (система кон’юнктиву та періоди 

речень), оскільки передбачають синтез уже набутих студентами знань морфологічної та 

синтаксичної структури німецької мови. Завершальним завданням курсу є оволодіння 

основними термінами і принципами аналізу тексту як вищої одиниці системи мови, зокрема 

засобами внутрітекстового зв’язку та способами передачі чужої мови у тексті.  

 

Результати навчання: 

Після завершення курсу студенти повинні знати: 

- словниковий запас до кожної з розмовних тем курсу та розуміти його  

           лексикологічну структуру; 

- парадигми та значення усіх кон’юнктивних форм та сферу їх вживання; 

- принципи аналізу комплексних синтаксичних структур; 

- основні характеристики тексту і засоби його організації 

 

  Після завершення курсу студенти повинні вміти:  

 

• швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів. 

Гнучко й ефективно користуватись мовою з різними цілями. Чітко формулювати 

думки й точки зору та донести свої погляди  у повному обсязі до інших 

співрозмовників. Представити чіткі, детальні висловлювання на складні теми, 

розвиваючи окремі точки зору. 

• Виражати думку у формі чіткого, добре структурованого тексту, висловлюватись 

досить поширено. Писати листи, твори або доповіді на складні теми, підкреслюючи 

те, що здається найважливішим. Обрати стиль відповідно до уявного читача. 

Створювати письмові тексти на широке коло загальних, академічних, професійних 

або побутових тем.  

• Розуміти довготривале мовлення, навіть якщо воно не досить чітко структуроване 

або коли його зв'язність прихована і не виражена експліцитно. Розуміти програми 

телебачення і фільми без надмірних зусиль.  

• Розуміти довгі та складні документальні та літературні тексти, оцінюючи 

особливості їхнього стилю. Розуміти фахові статті та довгі технічні інструкції з 

різних сфер діяльності.  

• Оволодіти вміннями та навичками мови, достатніми для її використання на рівні 

C1.1. за загальноприйнятою європейською шкалою. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Особливості людського організму: значення органів чуття для 

людини, правила здорового харчування, боротьба із шкідливими звичками та секрети 

довголіття. Оформлення письмового резюме та підготовка до успішної співбесіди із 
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роботодавцем. Кон’юнктив як граматична категорія дієслова: значення, види та 

утворення кон’юнктивних часових форм в активному та процесуально-пасивному стані, 

а також у стативі. Значення та вживання оптативного кон’юнктива 

1. Людина: її характер, емоції, відчуття та органи чуття. Кон’юнктив як граматична 

категорія дієслова: його утворення та основне значення. 

Тема 1. Щастя та інші відчуття (складені слова та вирази з іменником “щастя”; книги-

порадники про те, як стати щасливим/нещасливим). Порівняння проблем українців із 

проблемами громадян ФРН.  

Тема 2. Кон’юнктив як дієслівний спосіб (умовний спосіб). Його основне значення та 

види. 

Тема 3. Чуття: ієрархія важливості органів чуття індивідуально та у порівнянні із 

результатами спеціального дослідження.  

Тема 4. Утворення кон’юнктивних часових форм в активному стані. 

Тема 5. Наші (від)чуття – нюх, смак, дотик, слух, зір. Методи їхнього 

тренування/удосконалення.   

2. Особливості національної та німецької кухні. Здорове харчування. Проблема 

надмірної ваги. Утворення часових форм умовного способу у процесуально-пасивному 

стані та у стативі. 

Тема 1. Їжа – типові страви в Україні та у німецькомовних країнах. Вміння готувати. 

Питання та проблеми, пов’язані з харчуванням: як поводитись за столом; які ресторани 

можна запропонувати іноземцям у рідному місті; улюблені страви; м’ясні та 

вегетаріанські страви. 

Тема 2. Парадигма умовного способу у процесуально-пасивному стані. 

Тема 3. Проблема надмірної ваги. Способи здорового харчування.    

Тема 4. Утворення часових форм умовного способу у стативі (пасиві стану). 

Тема 5. Домашнє читання: лексичне опрацювання прочитаного, запис короткого змісту 

прочитаних сторінок, характеристика подій і персонажів. Представлення дискусійних 

моментів з прочитаного фрагменту. Стилістичний аналіз тексту. 

3. Молодь, молодість та успіх у житті. Темпоральні значення кон’юнктива.  

Тема 1. Життєві шляхи. Молодість та старість, зміни у фізичному, психічному стані і 

набуття життєвого досвіду, фахової та мовної компетенції, знань тощо. 

Тема 2. Значення спорту у житті. Шкідливість паління, алкоголю та наркотиків. 

Приклади успішних спортсменів. Уміння долати невдачі та поразки. Чесність у спорті 

(проблема допінгу).  
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Тема 3. Професійний успіх та передумови кар’єрного зростання: необхідні знання та 

уміння, якості та риси характеру.  

Тема 4. Темпоральне значення та вживання кон’юнктивних часових форм (загальні 

відомості  про кон’юнктив І та ІІ). 

4. Оформлення письмового резюме. Усна співбесіда із роботодавцем. Значення та 

вживання оптативного кон’юнктива 

Тема 1. Норми та поради для складання письмового резюме при прийомі на роботу.  

Тема 2. Поради для усної співбесіди при прийомі на роботу.  

Тема 3. Мовні засоби та уміння вести дискусію на прикладі обговорення політичних, 

соціальних та інших суспільно важливих проблем. 

Тема 4. Оптативний (бажальний) кон’юнктив: значення та темпоральне вживання. 

Тема 5. Домашнє читання: лексичне опрацювання прочитаного, запис короткого змісту 

прочитаних сторінок, характеристика подій і персонажів. Представлення дискусійних 

моментів з прочитаного фрагменту. Стилістичний аналіз тексту. 

 

Змістовий модуль 2. Психологія людських взаємин: дружба, кохання, сім’я та родина. 

Роль виховання та освіти у суспільстві. Проблеми ґендерної справедливості та рівності. 

Значення та темпоральне вживання наказового та потенціального кон’юнктива. 

Вживання кон’юнктива ІІ у складнопідрядних реченнях 

1. Кохання. Сім’я. Виховання та освіта. Неординарні особистості серед німців та 

українців. Наказовий кон’юнктив. 

Тема 1. Образ ідеального партнера – індивідуально та у порівнянні із результатами  

спеціального дослідження. Привабливі риси та якості. 

Тема 2. Шляхи знайомств та пошуку партнера: порівняння Німеччини та України. 

Можливості встановлення особистих контактів та зміни через розвиток засобів 

комунікації. 

Тема 3. Наказовий кон’юнктив: значення та темпоральне вживання. 

2. Освітня система України та Німеччини. Визначні особистості. Потенціальний 

кон’юнктив. 

Тема 1. Виховання у родині, школі, університеті. Приклад батьків, засоби впливу на 

дітей та роль соціального оточення, вчителів у становленні особистості. Схожості та 

відмінності освітньої системи України та Німеччини. Тенденції шляхів отримання 

освіти. 

Тема 2. Написання біографії – формальні конвенції та мовні засоби.  

Тема 3. Біографія та досягнення визначних особистей Німеччини та України.  
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Тема 4. Потенціальний кон’юнктив: значення та темпоральне вживання. 

Тема 5. Домашнє читання: лексичне опрацювання прочитаного, запис короткого змісту 

прочитаних сторінок, характеристика подій і персонажів. Представлення дискусійних 

моментів з прочитаного фрагменту. Стилістичний аналіз тексту. 

3. Психологія жіночої та чоловічої поведінки. Ірреальне речення умови та наслідку. 

Тема 1. «Моя дружина сидітиме вдома». Відображення в розвитку суспільства ламання 

стереотипів свідомості. Патріархальний погляд на світ як пережиток минулих століть. 

Тема 2. Реальні та ірреальні речення умови. Відмінність цього типу речень від 

бажальних речень. Вживання різного часу умовного способу для наголошення на 

реальності чи ірреальності умови. 

Тема 3. Наслідки еволюції. Фізіологічний розвиток чоловіка і жінки протягом 

тисячоліть. Мозок чоловіка і жінки. Відмінності і паралелі в поведінці і психології 

чоловіка і жінки.  

Тема 4. Ірреальне наслідкове речення 

4. Роль жінки у суспільстві. Порівняльне речення у кон’юнктиві. 

Тема 1. Жінка і кар’єра. Визначні представниці жіночої статі в політиці, економічному 

та культурному житті.  Поєднання сім’ї і кар’єри. Жінка в академічному середовищі: на 

прикладі Львівського національного університету. 

Тема 2. Порівняльні речення з кон’юнктивом. 

Тема 3. Домашнє читання: лексичне опрацювання прочитаного, запис короткого змісту 

прочитаних сторінок, характеристика подій і персонажів. Представлення дискусійних 

моментів з прочитаного фрагменту. Стилістичний аналіз тексту. 

 

Змістовий модуль 3. Міжкультурна комунікація. Вивчення іноземних мов та значення 

мови у житті людини. Засоби масової інформації в Україні та Німеччині. Вживання 

прямої і непрямої мови. Функції кон’юнктива І. Особливості вживання форм 

кон’юнктива І та кон’юнктива ІІ. Аналіз складних синтаксичних конструкцій 

1. Мова і мовленнєві засоби. Пряма і непряма мова. 

Тема 1. Світові мови. Розподіл найпоширеніших у світі мов за сферами вживання і 

використанням. Іноземна мова на турецьких, єгипетських, іспанських курортах. 

Вивчення іноземних мов. Інтеграція іноземців у нову батьківщину завдяки вивченню 

державної мови. 

Тема 2. Пряма мова. Її специфіка, спектр вживання, палітра значень. 

Тема 3. «Денгліш». Критика і захист вживання англійської в німецькомовному 

середовищі. Популярність англійської мови в світі молоді. Чи зможе англійська 
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витіснити в майбутньому інші мови? Англіцизми в українській і в німецькій мові. 

Германізми в англійській та в українській мові. 

Тема 4. Непряма мова і способи її вираження. Підрядні речення, порядок слів, verba 

dicendi, кон’юнктив І як один із способів передати непряму мову. Кон’юнктив І як 

журналістський спосіб цитування. 

2. Політична комунікація. Мова літературної рецензії. Вживання кон’юнктива І. 

Тема 1. Мова політики і політиків. Вибори.  Виборча система у Федеральній 

Німеччині. Передвиборча боротьба. Вербальна маніпуляція слухачами. Мова 

політичної реклами.   

Тема 2. Функції кон’юнктива І : вказівки, вимоги, побажання, допустові речення, 

порівняльні речення, непряма мова. 

Тема 3. Критика і критики. Літературні рецензії – чи впливають вони на ваш вибір у 

книгарні? Де їх можна прочитати? Мовні засоби в рецензіях. Структура рецензії на 

книгу. Легендарна німецька літературна передача «Літературний квартет». 

Дошкульність критики і цінність критичних зауваг. 

Тема 4. Домашнє читання: лексичне опрацювання прочитаного, запис короткого змісту 

прочитаних сторінок, характеристика подій і персонажів. Представлення дискусійних 

моментів з прочитаного фрагменту. Стилістичний аналіз тексту. 

3. Світ медіа. Преса. Телебачення. Радіо. Кон’юнктив І та кон’юнктив ІІ: випадки 

ексклюзивного та паралельного вживання. 

Тема 1. Принт-медіа в Німеччині та Україні: порівняльний огляд німецьких та 

українських газет та журналів. Німецька щоденна газета Süddeutsche Zeitung та 

українська щоденна газета День у порівнянні. Найбільш читані німецькі журнали. Яку 

пресу читають у Вашому домі?  

Тема 2. Порівняння вживання форм кон’юнктива І та кон’юнктива ІІ.  Випадки 

ексклюзивного вживання тільки претеритального або тільки презенсного кон’юнктива. 

Випадки паралельного вживання обох форм німецького умовного способу: у реченнях 

порівняння, деяких випадках невласне прямої мови. Загальний огляд та підведення 

підсумків. 

Тема 3. Перемикаючи телеканали. Новини на телеекрані: поєднання тексту і 

зображення. Пріоритети в представленні новин. Телепогода. Популярні ток-шоу. 

Улюблена телепередача. Телевізор чи інтернет – що для мене важливіше. 

4. Переваги і недоліки комп’ютеризації. Аналіз ускладненого речення. 

Тема 1. Речення з підсумовуючим поширеним уточнюючим підрядним реченням.  
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Тема 2. Я і мій комп’ютер. Зміни в навчальному процесі у зв’язку з загальною 

комп’ютеризацією. Комп’ютерна залежність – хвороба чи стиль життя? 

Тема 3. Ускладнене речення з багатьма підрядними реченнями. Практичний розгляд 

наддовгих німецьких речень у творчості Георга Бюхнера (наприклад, у творі Lenz) або 

у новелах Томаса Манна. Відшукування підрядних речень першого, другого, третього 

тощо ступенів.   

Тема 4. Домашнє читання: лексичне опрацювання прочитаного, запис короткого змісту 

прочитаних сторінок, характеристика подій і персонажів. Представлення дискусійних 

моментів з прочитаного фрагменту. Стилістичний аналіз тексту. 

 

Змістовий модуль 4. Культура і мистецтво в Україні та Німеччині: новинки літератури, 

кіно, театру та музики. Людина і природа: негативний вплив на навколишнє 

середовище, забезпечення захисту довкілля. Синтаксично ізольовані частини речення. 

Невласне пряма мова 

1. Театр та кіно. Вставне речення. Типи текстів. 

Тема 1. Історія берлінського кінофестивалю. Конкурсна программа, фільми-учасники 

та переможці. 

Тема 2. Вставне речення. 

Тема 3. Улюблені фільми і актори. 

   Тема 4. Обсяг, поділ і типи текстів. 

2. Рецензування мистецьких творів 

   Тема 1. Критики і рецензії. 

   Тема 2. Стилі театру. 

   Тема 3. Музика – театр – опера – мюзикл. 

Тема 4. Домашнє читання: лексичне опрацювання прочитаного, запис короткого змісту 

прочитаних сторінок, характеристика подій і персонажів. Представлення дискусійних 

моментів з прочитаного фрагменту. Стилістичний аналіз тексту. 

3. Людина і природа. Охорона навколишнього середовища. Засоби поєднання речень. 

Невласне пряма мова. 

   Тема 1. Наслідки науково-технічного прогресу. 

   Тема 2. Інвестиції в майбутнє. 

   Тема 3. Засоби поєднання речень. 

  Тема 4. Охорона навколишнього середовища. Що робить Німеччина та її громадяни 

для цього? 

   Тема 5. Невласне пряма мова. 
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4. Захист довкілля як завдання суспільства 

   Тема 1. Що вгамує спрагу? (Проблема питної води в Україні і світі.) 

   Тема 2. Куди подіти старі речі? 

Тема 3. Домашнє читання: лексичне опрацювання прочитаного, запис короткого змісту 

прочитаних сторінок, характеристика подій і персонажів. Представлення дискусійних 

моментів з прочитаного фрагменту. Стилістичний аналіз тексту. 

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  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Особливості людського організму: значення органів чуття для людини, 

правила здорового харчування, боротьба із шкідливими звичками та секрети довголіття. 

Оформлення письмового резюме та підготовка до успішної співбесіди із роботодавцем. 

Кон’юнктив як граматична категорія дієслова: значення, види та утворення 

кон’юнктивних часових форм в активному та процесуально-пасивному стані, а також у 

стативі. Значення та вживання оптативного кон’юнктива 

Тема 1. Щастя та інші 

відчуття (складені слова та 

вирази з іменником “щастя”; 

книги-порадники про те, як 

стати 

щасливим/нещасливим). 

Порівняння проблем 

українців із проблемами 

громадян ФРН.  

6  3   3       

Тема 2. Кон’юнктив як 

дієслівний спосіб (умовний 

спосіб). Його основне 

значення та види. 

6  3   3       

Тема 3. Чуття: ієрархія 

важливості органів чуття 

індивідуально та у 

порівнянні із результатами 

спеціального дослідження. 

6  3   3       

Тема 4.Утворення 

кон’юнктивних часових 

форм в активному стані. 

 

6  3   3       

Тема 5. Наші (від)чуття – 

нюх, смак, дотик, слух, зір. 

Методи їхнього 

тренування/удосконалення.   

6  4   2       
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Тема 6. Їжа – типові страви в 

Україні та у німецькомовних 

країнах. Вміння готувати. 

Питання та проблеми, 

пов’язані з харчуванням: як 

поводитись за столом; які 

ресторани можна 

запропонувати іноземцям у 

рідному місті; улюблені 

страви; м’ясні та 

вегетаріанські страви 

6  3   3       

Тема 7. Парадигма умовного 

способу у процесуально-

пасивному стані  

6  3 

 

  3       

Тема 8. Проблема надмірної 

ваги. Способи здорового 

харчування.    

6  4   2       

Тема 9. Утворення часових 

форм умовного способу у 

стативі (пасиві стану) 

8  4   4       

Тема 10. Домашнє читання 9  4   5       

Тема 11. Життєві шляхи. 

Молодість та старість, зміни 

у фізичному, психічному 

стані і набуття життєвого 

досвіду, фахової та мовної 

компетенції, знань тощо.  

6  3   3       

Тема 12. Значення спорту у 

житті. Шкідливість паління, 

алкоголю та наркотиків. 

Приклади успішних 

спортсменів. Уміння долати 

невдачі та поразки. Чесність 

у спорті (проблема допінгу).  

6  3   3       

Тема 13. Професійний успіх 

та передумови кар’єрного 

зростання: необхідні знання 

та уміння, якості та риси 

характеру.  

5 

 

 3   2       

Тема 14. Темпоральне 

значення та вживання 

кон’юнктивних часових 

форм (загальні відомості  

про кон’юнктив І та ІІ) 

5  3   

 

2       

Тема 15. Норми та поради 

для складання письмового 

резюме при прийомі на 

роботу. 

5  3   2       

Тема 16. Поради для усної 

співбесіди при прийомі на 

роботу. 

5  3   2       

Тема 17. Мовні засоби та 5  3   2       
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уміння вести дискусію на 

прикладі обговорення 

політичних, соціальних та 

інших суспільно важливих 

проблем. 

Тема 18. Оптативний 

(бажальний) кон’юнктив: 

значення та темпоральне 

вживання. 

5  3   2       

Тема 19. Домашнє читання 8  3   5       

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Психологія людських взаємин: дружба, кохання, сім’я та родина. Роль 

виховання та освіти у суспільстві. Проблеми ґендерної справедливості та рівності. 

Значення та темпоральне вживання наказового та потенціального кон’юнктива. Вживання 

кон’юнктива ІІ у складнопідрядних реченнях 

Тема 1. Образ ідеального 

партнера – індивідуально та 

у порівнянні з результами 

спеціального дослідження. 

Привабливі риси та якості. 

6  4   2       

Тема 2. Шляхи знайомств та 

пошуку партнера: 

порівняння Німеччини та 

України. Можливості 

встановлення особистих 

контактів та зміни через 

розвиток засобів комунікації. 

7  4   3       

Тема 3. Наказовий 

кон’юнктив: значення та 

темпоральне вживання. 

5  3   2       

Тема 4. Виховання у родині, 

школі, університеті. Приклад 

батьків, засоби впливу на 

дітей та роль соціального 

оточення, вчителів у школі 

та університеті у становленні 

особистості.  

Схожості та відмінності 

освітньої системи України та 

Німеччини. Тенденції шляхів 

отримання освіти. 

6  4   2       

Тема 5. Написання біографії 

– формальні конвенції та 

мовні засоби.  

8  4   4       

Тема 6. Біографія та 

досягнення визначних 

особистей Німеччини та 

України.  

7  4   3       

Тема 7. Потенціальний 

кон’юнктив: значення та 

темпоральне вживання. 

6  3   3       
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Тема 8 Домашнє читання 9  3   6       

Тема 9. «Моя дружина 

сидітиме вдома». Ламання 

стереотипів свідомості. 

Патріархальний погляд на 

світ як пережиток минулих 

століть. 

7  4   3       

Тема 10. Реальні та 

ірреальні речення умови 

6  4   2       

Тема 11. Наслідки еволюції. 

Фізіологічний розвиток 

чоловіка і жінки протягом 

тисячоліть. Мозок чоловіка і 

жінки.  

5  3   2       

Тема 12. Ірреальне 

наслідкове речення 

6  4   2       

Тема 13. Жінка і кар’єра. 

Визначні представниці 

жіночої статі в політиці, 

економічному та 

культурному житті.  

Поєднання сім’ї і кар’єри 

7  4   3       

Тема 14. Порівняльні 

речення з кон’юнктивом. 

6  4   2       

Тема 15. Домашнє читання 8  2   6       

 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3. Міжкультурна комунікація. Вивчення іноземних мов та значення мови 

у житті людини. Засоби масової інформації в Україні та Німеччині. Вживання прямої і 

непрямої мови. Функції кон’юнктива І. Особливості вживання форм кон’юнктива І та 

кон’юнктива ІІ. Аналіз складних синтаксичних конструкцій 

Тема 1. Світові мови. 

Вивчення іноземних мов. 

Інтеграція іноземців в нову 

батьківщину завдяки 

вивченню державної мови.  

6  4   2       

Тема 2. Пряма мова. Її 

специфіка, спектр вживання, 

палітра значень. 

8  4   4       

Тема 3. Денгліш. Критика і 

захист вживання англійської 

в німецькомовному 

середовищі. Популярність 

англійської мови в світі 

молоді. Чи зможе англійська 

витіснити в майбутньому 

інші мови? 

7  4   3       

Тема 4. Непряма мова і 

способи її вираження. 

Підрядні речення, порядок 

слів, verba dicendi, 

кон’юнктив І як один із 

12  6   6       
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способів передати непряму 

мову. Кон’юнктив І як 

журналістський спосіб 

цитування. 

Тема 5. Мова політики і 

політиків. Вибори. 

Вербальна маніпуляція 

слухачами. Мова реклами.   

7  5   2       

Тема 6. Функції 

кон’юнктива І : вказівки, 

вимоги, побажання, 

допустові речення, 

порівняльні речення, 

непряма мова.   

8  5   3       

Тема 7. Критика і критики. 

Дошкульність критики і 

цінність критичних зауваг. 

7  5   2       

Тема 8. Домашнє читання 8  2   6       

Тема 9. Принт-медіа в 

Німеччині та Україні: 

порівняльний огляд 

німецьких та українських 

газет та журналів. 

6  4   2       

Тема 10. Порівняння 

вживання форм кон’юнктива 

І та кон’юнктива ІІ. 

Загальний огляд та 

підведення підсумків 

6  4   2       

Тема 11. Перемикаючи 

телеканали. Новини на 

телеекрані: поєднання тексту 

і зображення. Пріоритети в 

представленні новин. 

Телепогода. Популярні ток-

шоу. Улюблена 

телепередача. Телевізор чи 

інтернет – що для мене 

важливіше. 

6  4   2       

Тема 12. Речення з 

підсумовуючим поширеним 

уточнюючим підрядним 

реченням. 

6  4   2       

Тема 13. Я і мій комп’ютер. 

Зміни в навчальному процесі 

у зв’язку з загальною 

комп’ютеризацією. 

Комп’ютерна залежність – 

хвороба чи стиль життя? 

6  4   2       

Тема 14. Ускладнене 

речення з багатьма 

підрядними реченнями. 

6  4   2       
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Тема 15. Домашнє читання 11  4   7       

 

Модуль 4 

 

Змістовий модуль 4. Культура і мистецтво в Україні та Німеччині: новинки літератури, 

кіно, театру та музики. Людина і природа: негативний вплив на навколишнє середовище, 

забезпечення захисту довкілля. Синтаксично ізольовані частини речення. Невласне пряма 

мова 

Тема 1. Історія берлінського 

кінофестивалю. Конкурсна 

программа, фільми-учасники 

та переможці. 

6  4   2       

Тема 2. Вставне речення. 

 

6  4   2       

Тема 3. Улюблені фільми і 

актори. 

7  4   3       

Тема 4. Обсяг, поділ і типи 

текстів. 

6  4   2       

Тема 5. Критики і рецензії. 6  3   3       

Тема 6.  Стилі театру. 6  4   2       

Тема 7.  Музика – театр – 

опера – мюзикл. 

6  4   2       

Тема 8. Домашнє читання 

 

10  4   6       

Тема 9. Наслідки науково-

технічного прогресу. 

6  4   2       

Тема 10. Інвестиції в 

майбутнє. 

6  4   2       

Тема 11.  Засоби поєднання 

речень. 

6  3   3       

Тема 12. Охорона 

навколишнього середовища. 

Що робить Німеччина та її 

громадяни для цього? 

8  4   4       

Тема 13.  Невласне пряма 

мова. 

8  4   4       

Тема 14.  Що вгамує спрагу? 

(Проблема питної води в 

Україні і світі.) 

6  4   2       

Тема 15. Куди подіти старі 

речі? 

6  4   2       

Тема 16. Домашнє читання. 10  4   6       

Усього годин  420  240   180       
 
 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Домашнє читання 47 

2 Індивідуальне читання 43 
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3 Підготовка письмових робіт, творів в рамках тематики курсу 50 

4 Виконання практичних завдань, вправ на засвоєння граматичних 

тем 

 

5 Написання рефератів з граматичних питань, зокрема,  кон’юнктив 

як дієслівний спосіб (умовний спосіб), наказовий кон’юнктив: 

значення та темпоральне вживання, типи текстів, засоби 

поєднання речень та  ін. 

10 

6 Написання проектів на дискусійні лексичні теми, зокрема, щастя, 

значення спорту у житті людини, образ ідеального партнера, 

виховання, мій улюблений актор, проблеми навколишнього 

середовища та ін.   

10 

7 Переклад текстів  в рамках тематики курсу 20 

 Разом 180 

 

6. Індивідуальні завдання 

Написати реферат на одну з запропонованих тем. 

Перелік тем до рефератів:  

 

1. Щастя та інші відчуття Порівняння проблем українців із проблемами громадян 

ФРН. 

2. Їжа – типові страви в Україні та у німецькомовних країнах. Вміння готувати. 

3. Питання та проблеми, пов’язані з харчуванням, проблема здорової їжі та 

надмірної ваги. 

4. Норми та поради для складання письмового резюме при прийомі на роботу. 

5. Поради для усної співбесіди при прийомі на роботу.  

6. Значення спорту у житті. Шкідливість паління, алкоголю та наркотиків. 

7. Приклади успішних спортсменів. Уміння долати невдачі та поразки. 

8.  Чесність у спорті (напр., проблема допінгу). 

9. Мовні засоби та уміння вести дискусію на прикладі обговорення політичних,  

соціальних та інших суспільно важливих проблем. 

10. Обсяг, поділ і типи текстів. 

11. Що вгамує спрагу? (Проблема питної води в Україні та світі.) 

 

7. Методи контролю 
Методи контролю пов’язані з принципами та цілями навчання, визначаються метою навчання 

і зумовлюють способи та форми контролю. 

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу система контролю з 

першої іноземної мови на 3 курсі охоплює поточний модульний контроль (модуль1, 

модуль 2, модуль 3, модуль 4) та підсумковий модульний контроль (  екзамени) . 

Поточний модульний контроль 

Об’єктами поточного контролю є: 

1.успішність виконання завдань до практичних занять; 

Форми контролю: усне опитування, перевірка письмових завдань, написання реферату, міні-

презентації, модульні контрольні роботи (не менше двох на семестр); 

3. успішність самостійного вивчення рекомендованих тем курсу; 

Форми контролю: написання реферату, міні-презентації, навчальний проект, колоквіум, 

тестування, усне опитування, письмовий контроль. 
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3. відвідування  практичних занять; 

Форми контролю: облік відвідування 

Поточне оцінювання 

Оцінювання результатів поточного модульного контролю навчальних досягнень 

студентів з основної іноземної мови  враховує  аудиторну роботу, самостійну роботу, 

модульну роботу та відвідування.    

 

Модуль Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

робота 

Відвідування Сума 

балів 

Модуль 1 5 5 10 5 25 

Модуль 2 5 5 10 5 25 

Модуль 3 5 5 10 5 25 

Модуль 4 5 5 10 5 25 

 

Критерії оцінювання  

1.Оцінювання аудиторної роботи (0 – 5 балів) студентів здійснюється під час проведення 

практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів) 

та рівня їх підготовленості до виконання конкретної форми мовленнєвої діяльності. Оцінка за 

окремий вид мовленнєвої діяльності визначається як середня величина з поточних оцінок за 

відповідний вид мовної та мовленнєвої діяльності за відтинок навчального процесу, що 

відповідає одному модулю. Кількість балів за аудиторну роботу визначається як середня 

величина отриманих балів за різні види мовної та мовленнєвої діяльності.   

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість  практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

            5 Відмінно 100 – 90 

            4 дуже добре   89 – 81 

            3 Добре   80 – 71 

            2 Задовільно   70 – 61 

            1 Достатньо   60 – 51 

            0 Незадовільно   50 - 0  

 

2. Оцінювання самостійної роботи (0 – 5 балів) студентів враховує якість  самостійного 

опрацювання навчального матеріалу до змістових модулів навчальної дисципліни «Основна 

іноземна мова (німецька)». 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість  самостійного 

опрацювання тем змістових 

модулів  

 

% правильних 

відповідей(тестування) 
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            5 Відмінно 100 – 90 

            4 дуже добре   89 – 81 

            3 Добре   80 – 71 

            2 Задовільно   70 – 61 

            1 Достатньо   60 – 51 

            0 Незадовільно   50 і менше  

 

3. Оцінювання письмової модульної роботи (0-10 балів) враховує рівень сформованості знань та 

вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної дисципліни (модуль).  

Шкала оцінювання 

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 

 

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

підтверджених довідкою, модульна робота виконується додатково у  погоджений з 

викладачем час. 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. 

4. Відвідування практичних занять (0 – 5 балів) 

Шкала оцінювання 

Кількість балів % відвіданих занять 

            5 100 – 90 

            4   89 – 81 

            3   80 – 71 

            2   70 – 61 

            1   60 – 51 

            0   50 - 0  
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Підсумкове оцінювання 

Підсумкове модульне оцінювання у 5 семестрі  враховує результати поточних модулів 

(50 балів) та екзамену (50 балів),  у 6 семестрі результати поточних модулів (50 балів) та 

екзамену (50 балів). 

 

 

Підсумковий модуль – екзамен 

Підсумковий модуль - екзамен перевіряє  комунікативну компетенцію студентів на  рівні 

володіння іноземною мовою С1.1. і складається з письмової  та усної  частини. 

Письмова частина екзамену (25 балів) містить завдання на розуміння прочитаного, 

прослуханого, створення тексту з орієнтуванням на ситуацію, а також передбачає 

перевірку лексичної та граматичної компетенції студентів.   

 

Компетенції Читання Аудіювання Письмо Лексика Граматика 

Кількість 

балів 

5 5 5 5 5 

 

Критерії оцінювання: 

1.точність/правильність відповіді для перевірки розуміння прочитаного та прослуханого а 

також рівня сформованості лексичної та граматичної компетенції; 

2.при оцінюванні рівня сформованості навичок і вмінь у писемному мовленні 

використовуються критерії, які базуються на дескрипторах відповідного рівня володіння 

мовою у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та у  Profile deutsch: 

1.змістовність: відповідність темі, розкриття теми, обґрунтованість відображення 

комунікативних намірів та форм їх реалізації  

2.когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність висловлювань, реалізація 

комунікативного наміру ; 

3.лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного наміру та 

визначеного рівня володіння німецькою мовою ; 

4.граматична коректність: правильність вживання різноманітних граматичних структур, 

дотримання правил орфографії і пунктуації .  

Шкала оцінювання 

Кількість балів  Якість виконання 

5 Відмінно 

4 дуже добре 

3 Добре 

2 Задовільно 

1 Достатньо 

0 Незадовільно 

 



 20 

Усна співбесіда  з екзаменатором (макс. 25 балів) перевіряє рівень сформованості умінь 

проводити інтерпретацію  тексту для читання (10 балів),  реферувати газетно-публіцистичну 

статтю в обсязі тематики курсу (5 балів) та аргументувати власну думку щодо проблематики 

тем, визначених програмою для студентів 3 курсу (10 балів). 

Критерії оцінювання 

1.змістовність: відповідність темі, розкриття теми, обґрунтованість відображення 

комунікативних намірів та форм їх реалізації  

2.когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність висловлювань, реалізація 

комунікативного наміру ; 

3.лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного наміру та 

визначеного рівня володіння німецькою мовою ; 

4.граматична коректність: правильність вживання різноманітних граматичних структур; 

5.відповідність  фонетичним нормам: правильність вимови, інтонації, темпу мовлення 

Шкала оцінювання  

(читання, говоріння) 

Кількість балів  Якість виконання 

10  Відмінно 

  9 дуже добре 

  8 Добре 

  7 Задовільно 

  6 – 5 Достатньо 

  4 – 0 Незадовільно 

 

Шкала оцінювання 

(реферування газетного тексту) 

Кількість балів  Якість виконання 

5 Відмінно 

4 дуже добре 

3 Добре 

2 Задовільно 

1 Достатньо 

0 Незадовільно 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
В умовах кредитно-модульної організації навчального процесу оцінювання навчальних 

досягнень студентів з основної іноземної мови проводиться у 5 та 6  семестрах на основі 

поточного модульного контролю (модуль 1, модуль 2, модуль 3, модуль 4) та підсумкових 

модулів-екзаменів .  

 

Розподіл балів, які отримують студенти за 1-2 модуль (для екзамену у 5 семестрі) 
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 Модуль І Модуль ІІ 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 (

ек
за

м
ен

) 

С
у
м

а 

Кількість балів  

за модуль 
25 25 

 

 

Види контролю 

 

 

Поточний 

контроль 

 

 М
о
д

у
л
ь
н

и
й

 

п
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 1

 

 

 

Поточний 

контроль 

 

М
о
д

у
л
ь
н

и
й

 

п
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 2

 

Кількість балів 

за поточний та  

підсумковий 

контроль 
15 10 15 10 50 

½ балів у 

5 сем. 

(25) ⁺ ½ 

балів у 6 

сем. (25) 

⁺ (50) 

іспит⁼100 

 

 

Розподіл балів 

за окремими 

видами 

мовленнєвої 

діяльності 

А
у
д

и
то

р
н

а 
р
о
б

о
та

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

В
ід

в
ід

у
в
ан

н
я
 з

ан
я
ть

  

 

 

 

 

 

 

 

 А
у
д

и
то

р
н

а 
р
о
б

о
та

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

В
ід

в
ід

у
в
ан

н
я
  
за

н
я
ть

    

5 5 5  5 5 5    

Додаткова 

робота 

студента 

Участь у студентських наукових конференціях, 

семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах тощо 

 

1 - 3 

 

Розподіл балів, які отримують студенти за 3-4 модуль (для екзамену у 6 семестрі) 

 

 Модуль 3 Модуль 4 

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 

 

 

Види контролю 

 

 

Поточний 

контроль 

 

 М
о
д

у
л
ь
н

и
й

 

п
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 1

 

 

 

Поточний 

контроль 

 

М
о
д

у
л
ь
н

и
й

 

п
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 2

 

Кількість балів 

за поточний та  

підсумковий 

контроль 

15 10 15 10 50 100 
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Розподіл балів 

за окремими 

видами 

мовленнєвої 

діяльності 

А
у
д

и
то

р
н

а 
р
о
б

о
та

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

В
ід

в
ід

у
в
ан

н
я
 з

ан
я
ть

  

 

 

 

 

 

 

 

 А
у
д

и
то

р
н

а 
р
о
б

о
та

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

В
ід

в
ід

у
в
ан

н
я
  
за

н
я
ть

    

5 5 5  5 5 5    

Додаткова 

робота 

студента 

Участь у студентських наукових конференціях, 

семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах тощо 

 

1 - 3 

                                                                  
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:  

ВУЗУ, НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в балах За  національною   шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого  заліку 

Залік 

A 90-100 5 Відмінно 

Зараховано 

B 81-89 4 Дуже  добре 

C 71-80 Добре 

D 61-70 3 Задовільно 

E 51-60 Достатньо 

FX 0-50 2 Незадовільно (можливе 

складання за талоном № 2) 

Незараховано 

F 0 Незадовільно (обов’язкове 

повторне вивчення курсу, якщо 

отримано оцінку 

"Незадовільно" за талоном 

"К") 

 

 
 

9. Рекомендована література 

 
Базова 

Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка: Для І-ІІІ курсов ин-тов и фак-тов 

иностр. яз. – Учебник. М.: Высш. школа, 1982. 

Buscha, Anne; Linthout, Gisela. Das Mittelstufenbuch – Deutsch als Fremdsprache: ein Lehr- und 

Übungsbuch. Teil 1. Leipzig: Schubert, 2002. 

Buscha, Anne; Linthout, Gisela. Das Mittelstufenbuch – Deutsch als Fremdsprache: ein Lehr- und 

Übungsbuch. Teil 2. Leipzig: Schubert, 2003. 

Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning: Verlag für Deutsch, 

1996. 
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DUDEN. Die Grammatik. Mannheim, 2006. (= Duden. Band 4).  

Földeak, Hans. Wörter und Sätze: Satzgerüste für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hueber, 2001.  

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim.  Deutsche Grammatik. München: Langenscheidt, 2015. 

Hall, Karin; Scheiner, Barbara. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache. 

Ismaning: Max Hueber, 2001. 

Koitha, Uthe, Schmitz, Helene. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 2. München: 

Langenscheidt, 2016 

Koitha, Uthe, Schmitz, Helene. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch 2. München: 

Langenscheidt, 2016 

 

 

Допоміжна 

 

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Übungsgrammatik Deutsch. Berlin und München: 

Langenscheidt, 2000. 

Willkop, E  u. a. Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe. 

Hueber 2008. 

Buscha F. Friedrich K. Deutsches Übungsbuch. Übungen zum Wortschatz der deutschen Sprache. 

Langenscheidt 2001. 

Тагиль И. П. Deutsche Grammatik in Übungen. Санкт-Петербург 2005. 

 

 

9. Інформаційні ресурси 

 
1. www.langenscheidt.de 

2. www.schubert.de 

3. www.hueber.de 

4. www.hueber.de/em-neu 

5. www.goethe.de 

6. www.dw.de 
 
 

http://www.langenscheidt.de/
http://www.schubert.de/
http://www.hueber.de/
http://www.hueber.de/
http://www.goethe.de/
http://www.dw.de/

