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СИЛАБУС з навчальної дисципліни 

«Іноземна мова (німецька, рівень В1)» 

що викладається в межах ОПП   

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

студентам 

галузей знань   09 Біологія  

10 Природничі науки  

01 Освіта 

11 Математика та статистика 

12 Інформаційні технології 

10 Природничі науки 

15 Автоматизація та приладобудування 

05 Соціальні та поведінкові науки 

07 Управління та адміністрування  

10 Природничі науки  

24 Сфера обслуговування  

28 Публічне управління та адміністрування 

Біологічного, геологічного та хімічного факультетів, 

Механіко-математичного та фізичного факультету, 

Факультету прикладної математики та інформатики, 

Факультету електроніки, 

Економічного та географічного факультетів, 

Факультету управління фінансами та бізнесу 
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Назва курсу «Іноземна мова (німецька, рівень В1)» 

Адреса викладання 

курсу 

ЛНУ імені І. Франка, вул. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов для природничих 

факультетів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка: 014.04 014.05 Середня освіта (біологія та 

здоров’я людини), 014.06 Середня освіта (хімія), 014.07 Середня освіта 

(географія), 014.08 Середня освіта (фізика), 014.09 Середня освіта 

(інформатика); 

05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка (бізнес-економіка, 

бізнес-статистика та бізнес-аналітика);  

07 Управління та адміністрування: 071 Облік і оподаткування, 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 

Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;  

09 Біологія: 091 Біологія); 

10 Природничі науки: 101 Екологія, 102 Хімія, 103 Науки про Землю 

(геологія), 104 Фізика і астрономія, 105 Прикладна фізика і 

наноматеріали, 106 Географія; 

15 Автоматизація та приладобудування: 153 Мікро- та наносистемна 

техніка; 

24 Сфера обслуговування: 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм; 

28 Публічне управління та адміністрування: 281 Публічне управління та 

адміністрування. 

Викладачі курсу Доц. Ратич М.Т., доц. Левицька Л.Я., ст. викл. Тимчишин Л.С. 

Контактна інформація 

викладачів 

mari.ratych@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

На кожному факультеті перед іспитом за чітко складеним графіком. 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для формування і розвитку німецькомовної комунікативної 

компетенції у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 

говоріння, письмо).  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Іноземна мова (німецька, рівень В1) за професійним 

спрямуванням» є завершальною нормативною дисципліною з 

перелічених спеціальностей для освітньої програми кваліфікаційного 

рівня «бакалавр», яка викладається в 1-4 семестрах в обсязі 5 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Іноземна мова розглядається як інтегрована дисципліна, яка вносить 

суттєвий вклад у формування професійно значимих навичок студентів і 

сприяє їхній подальшій інтеграції у світове інформаційне суспільство ІІІ 

тисячоліття. Мета курсу передбачає оволодіння студентами іноземною 

мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах в соціально-

побутовій та соціально-культурній сферах на основі здобутих знань про 

будову іноземної мови, її систему, особливості функціонування певних 

мовних моделей та структур. 

Література для 1. Niebisch D., Specht F., Boverman M., Reman M. Schritte 5,6 

mailto:mari.ratych@gmail.com
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вивчення дисципліни International. Hueber Verlag, 2014. 

2. Albrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. 

Курс для вивчення німецької мови. Навч. посіб. Київ: Методика, 2007. 

3. Griesbach H., Schulz D. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe 

in einem Band. Hueber Verlag, 2004. 

4. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 

2002. 

5. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. Українсько-

німецький розмовник. – Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2001. 

6. Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: 

Навчальна книга «Богдан», 2004. 

Інтернет-ресурси 

http:// www.tatsachen über- deutschland.de 

http://de-wikipedia.org/wiki/ösrerreich 

http://de-wikipedia.org/wiki/schweiz 

http://de-wikipedia.org/wiki 

Тривалість курсу 240 год. 

 

Обсяг курсу 128 годин аудиторних занять. З них 128 годин практичних занять та 112 

годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- знати як стилістично і граматично коректно висловити свою 

думку з певної проблеми на теми, передбачені навчальною 

програмою, наводячи різноманітні аргументи за і проти та 

дотримуючись правил етикету лінгвокультури носіїв мови та 

норм їх мовленнєвої поведінки; 

- вміти зрозуміти комунітативний намір мовця та адекватно 

зреагувати на його мовну поведінку; 

- презентувати усні повідомлення про життя і культуру країни; 

- вилучати інформацію з різних усних чи письмових джерел і 

стилістично грамотно, логічно і зв’язано анотувати, реферувати, 

резюмувати; 

- написати есе про навчання, потенційну кар’єру, можливі 

проблемні ситуації; 

- читати і розуміти автентичні тексти з підручників та посібників. 

спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет 

джерел; 

- розуміти близько 80% повідомлень носія мови середнього рівня 

сприйняття за кількістю інформації, вживанням мовних і 

граматичних структур, вимовою, темпом на теми, передбачені 

програмою. 

Ключові слова Лексика, граматика, читання, аудіювання, говоріння, письмо 

Формат курсу Очний  

Теми 1.Glück im Alltag. Handlungspassiv. 

2.Unterhalung. Relativsatz. 

3.Fitt bleiben. Passiv mit Modalverben. 

4.Sprachen. Bedingungssatz. 

5.Beruf und Praktikum. Infinitiv mit „zu“. 

6.Kundenwünsche. Konjunktion „damit“. 

http://www.tatsachen/
http://de-wikipedia.org/wiki
http://de-wikipedia.org/wiki
http://de-wikipedia.org/wiki


 

 

4 

7.Rund ums Wohnen. Infinitivkonstruktionen. 

8.Unter Freunden. Resultatspassiv. 

9.Technik und Alltag. Temporalsätze. 

10.Rund ums Produkt. Partizipien. 

11.Mit Menschen. Attributsätze. 

12.Rat und Hilfe. Modalsätze. 

13.Aus Politik und Geschichte. Bedingungssätze. 

14.Zu Hause in der Welt. Das erweiterte Attribut. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру; 

комбінований іспит в кінці року. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують знань з граматики та лексики 

німецької мови на рівні А2, достатніх для розуміння студентами 

змістовної інформації усних та письмових автентичних текстів та 

актуалізації отриманої інформації у власному 

мовленні._______________ 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Методологічною основою іншомовної підготовки є комунікативний та 

компетентнісний підходи. Програма курсу базується на принципах 

актуальності та релевантності, послідовності, дозованості навчального 

матеріалу, комплексності, активності і самовдосконалення. 

Навчальні матеріали Навчальні матеріали курсу включають друковані, аудіо та електронні 

підручники, навчально-методичні посібники і розробки. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням. 

Залік: 

• домашнє читання: максимальна кількість балів – 20; 

• контрольні заміри (2 модулі): максимальна кількість балів – 30; 

   письмова творча робота: максимальна кількість балів – 10; 

   проект (усно): максимальна кількість балів – 10; 

   поточний контроль: максимальна кількість балів – 30; 

   підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Іспит: 

   Результат = (середній арифметичний бал за 4 семестри + бали за    

аудіювання і лексико-граматичний тест) : на 3. 

 • іспит: підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Зміст іспиту. 1. Лексико-граматичний тест для перевірки рівня сформованості у 

студентів лексичної та граматичної складових іншомовної компетенції. 

2. Аудіювання тексту відповідної складності з подальшим виконанням 

завдання на розуміння. 

3. Спілкування / презентація на одну з тем соціокультурної чи 

країнознавчої тематики (з візуальними опорами). 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 
 

 


