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Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

студентів. Дисципліна «Іноземна мова (німецька) (рівень 

володіння А2) розрахована на студентів, які раніше вивчали 

німецьку мову та досягли рівня не нижче А1 відповідно до 

дескрипторів, визначених у Загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної освіти. Курс вивчення передбачає 

комплексне навчання німецької мови в усіх її аспектах в 

рамках компетентнісного підходу.  

Метою навчальної дисципліни є формування 

комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та 

професійної компетентності студентів в рамках 

комунікативного та компетентнісно-орієнтованого підходів 

до навчання, формування інтерактивних навичок і вмінь 

усного та писемного мовлення з послідовним 

удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої 

діяльності; забезпечення практичного володіння німецькою 

мовою як засобом усного і письмового спілкування. 

Основні цілі курсу:  

1) розвивати у студентів вміння та навички письма; 

2) розвивати уміння комунікативного спілкування 

німецькою мовою у межах визначеної тематики і сфери 

спілкування; 

3) навчити студентів сприймати мову на слух; 

4) розвивати у студентів вміння та навички розпізнавання 

лексичного і граматичного матеріалу під час читання і 

застосування його у процесі усного спілкування; 

5) ефективно та правильно використовувати вербальні і 

невербальні засоби іншомовної комунікації. 

Навчальна дисципліна передбачає застосування активних 

методів та інтерактивних технологій навчання. 

Посилання на розміщення 

навчальної дисципліни  на 

навчальній платформі 

Moodle 

 

 

 

 

 

Компетентності 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова (німецька) (рівень 

володіння мовою А2)» формує наступні загальні 

компетентності та програмні результати навчання: 

ЗК-1. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК-2. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК-3. Здатність працювати в команді. 

ЗК-4. Навички міжособистісної взаємодії. 

 

 

Програмні результати 

навчання 

 

 

 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПРН 2. Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з 

різних джерел, в тому числі й іншомовних, організовувати 

презентації й обговорення. 

ПРН 3. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на основі етичних мотивів,  поваги 

до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних 

відмінностей людей. 
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Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок (soft 

skills) 

Викладання навчальної дисципліни сприяють формуванню 

універсальних, корисних для будь-якого виду діяльності 

навичок, які дозволяють швидко адаптуватися до нових 

умов, в т. ч. в міжнародному контексті, комунікувати та 

самостійно навчатися: 

комунікабельність, навички міжособистісного спілкування, 

здатність здійснювати міжкультурну комунікацію 

(соціальну та професійну), здатність вчитися та 

самоудосконалюватися, здатність працювати в команді, 

логічне та креативне мислення. 

Методи, технології 

навчання та викладання 

Проведення практичних занять передбачає 

використання активних та інтерактивних методів 

навчання, що базуються на використанні студенто- та 

діяльнісно-орієнтованих і комунікативних підходів, які 

підвищують активність кожного учасника, його увагу та 

мотивацію, розвивають уміння відстоювати думку, 

аргументувати, пояснювати тощо. Серед методів, які 

найчастіше використовуються є: mind-maps associations, 

role plays. 

Здобувачі вищої освіти мають доступ до навчальних 

матеріалів, методичного забезпечення на платформі Moodle 

та цифрового репозиторію НУВГП. 

Засоби навчання 

Під час практичних занять застосовуються 

мультимедійний проектор, ноутбук, ПК чи інший цифровий 

пристрій з підключенням до мережі Інтернет,  бібліотечні та 

Інтернет ресурси, (текстові, аудіо- та відеоматеріали від 

Deutsche Welle, Huber, Goethe-Institut, Cornlesen), навчальні 

посібники. Здобувачі ВО використовують методичний 

матеріал, підготовлений викладачем: методичні вказівки до 

практичних, занять і самостійної роботи. 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І семестр 

Практичні заняття - 30 год Самостійна робота – 30/60* год 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.1, РН-2.1, РН-3.1 
 

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. 
Представляти/описувати місце проживання (місто, село). 

Застосовувати отримані теоретичні знання з фонетики в 

практичній діяльності. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або 

письмовій формі та комунікативні вправи з опорою на 

друкований текст/повідомлення/оголошення. 

Виконувати вправи для формування фонетичних, 

лексичних та граматичних навичок аудіювання та вправи 
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для розвитку мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку 

мовленнєвих навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: 

опитування, робота в парах, спільний проєкт, рольові 

ігри, дискусія. 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні 

ІТ-прилади. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.2, РН-2.2, РН-3.2 
 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас.  

Виконання комунікативних завдань на формування вмінь 

вираження бажань, уподобань та припущень. 

Застосовувати отримані теоретичні знання з фонетики в 

практичній діяльності. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або 

письмовій формі та комунікативні вправи з опорою на 

друкований текст/повідомлення/оголошення. 

Виконувати вправи для формування фонетичних, 

лексичних та граматичних навичок аудіювання та вправи 

для розвитку мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку 

мовленнєвих навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: 

опитування, робота в парах, дискусія, рольові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні 

ІТ-прилади. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.3, РН-2.3, РН-3.3 
 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. 

Описувати одну із подорожей. 

Застосовувати отримані теоретичні знання з фонетики в 

практичній діяльності. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або 

письмовій формі та комунікативні вправи з опорою на 

друкований текст/повідомлення/оголошення.  

Виконувати вправи для формування фонетичних, 

лексичних та граматичних навичок аудіювання та вправи 

для розвитку мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку 

мовленнєвих навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: 

опитування, робота в парах, дискусія, асоціація. 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні 

ІТ-прилади. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання – 36 балів 

За модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль – 20 балів 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.4, РН-2.4, РН-3.4 

 



6 

 

ІІ семестр 

Практичні заняття - 38 год Самостійна робота - 52 год 

 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. 

Описувати свій розпорядок дня, студентське життя. 

Ефективно та гнучко використовувати знання, уміння і 

навички з практичної фонетики в усному мовленні. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або 

письмовій формі та комунікативні вправи з опорою на 

друкований текст/повідомлення/оголошення.  

Виконувати вправи для формування фонетичних, 

лексичних та граматичних навичок аудіювання та вправи для 

розвитку мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку 

мовленнєвих навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, 

робота в парах, дискусія, асоціація. 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні ІТ-

прилади 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.5, РН-2.5, РН-3.5 
Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. 

Описувати фотографії та план столиці, екскурсії містом, 

висловлюючи свої враження, думки про об’єкти, факти. 

Писати есе у формі роздуму, аргументуючи свою точку зору. 

Ефективно та гнучко використовувати знання, уміння і 

навички з практичної фонетики в усному мовленні. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або 

письмовій формі та комунікативні вправи з опорою на 

друкований текст/повідомлення/оголошення. 

Виконувати вправи для формування фонетичних, 

лексичних та граматичних навичок аудіювання та вправи для 

розвитку мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку 

мовленнєвих навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, 

асоціація, рольові ігри, робота в парах, дискусія. 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні ІТ-

прилади 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання – 24 балів 

За модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль – 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 

 

 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, 

модуль 2, балів 

 

40 

 

Усього за дисципліну, балів 

 

100 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.6, РН-2.6, РН-3.6 
 

Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. Описувати 

відносини між людьми, вміти представляти друзів та знайомих; та 

висловлювати своє ставлення до них. Писати розповідь з 

елементами опису членів сім’ї. 

Ефективно та гнучко використовувати знання, уміння і навички з 

практичної фонетики в усному мовленні. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення.  

Виконувати вправи для формування фонетичних, лексичних та 

граматичних навичок аудіювання та вправи для розвитку 

мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку мовленнєвих 

навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, 

асоціація, рольові ігри, робота в парах, дискусія. 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні ІТ-

прилади. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.7, РН-2.7, РН-3.7 
 

Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. Описувати 

фірму, обов’язки членів фірми, висловлюючи свої враження та 

думки. Писати розповідь про майбутню професію. 

Ефективно та гнучко використовувати знання, уміння і навички з 

практичної фонетики в усному мовленні. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення. 

Виконувати вправи для формування фонетичних, лексичних та 

граматичних навичок аудіювання та вправи для розвитку 

мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку мовленнєвих 

навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, 

асоціація, рольові ігри, робота в парах, дискусія, пошук інформації. 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні ІТ-

прилади. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.8, РН-2.8, РН-3.8 
 

Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. Описувати 

причини проживання на чужині, почуття перед поїздкою, 
пропозиції для встановлення контакту з іноземцями, враження від 

проживання у іншій країні, знайоме та незнайоме. 

Ефективно та гнучко використовувати знання, уміння і навички з 

практичної фонетики в усному мовленні. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення. 

Виконувати вправи для формування фонетичних, лексичних та 

граматичних навичок аудіювання та вправи для розвитку 
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мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку мовленнєвих 

навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, рольові 

ігри, командна робота, дискусія, пошук інформації, презентації. 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні ІТ-

прилади. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання – 36 балів 

За модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль – 20 балів 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.9, РН-2.9, РН-3.9 
 

Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. Вміти 

домовлятися про зустріч, робити пропозиції, відмови, погодження.  

Описувати плани на майбутнє, аргументуючи при цьому свою 

думку та ставлення щодо конкретних фактів, явищ та пропозицій. 

Писати лист у соціальній мережі. 

Вільно висловлювати думки із дотриманням усіх правил 

фонетичного оформлення. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення. 

Виконувати вправи для формування фонетичних, лексичних та 

граматичних навичок аудіювання та вправи для розвитку 

мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку мовленнєвих 

навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: опитування, рольові 

ігри, командна робота, пошук інформації, презентації. 

Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні ІТ-

прилади. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1.10, РН-2.10, РН-3.10 
 

Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

Формувати активний та пасивний словниковий запас. 

Обгрунтування думки: Що таке Батьківщина? Висловлювати 

поради, пропозиції та враження, аргументуючи при цьому свою 

думку та ставлення щодо конкретних фактів та явищ. Писати лист у 

соціальній мережі. 

Вільно висловлювати думки із дотриманням усіх правил 

фонетичного оформлення. 

Виконувати лексико-граматичні вправи в усній та/або письмовій 

формі та комунікативні вправи з опорою на друкований 

текст/повідомлення/оголошення. 

Виконувати вправи для формування фонетичних, лексичних та 

граматичних навичок аудіювання та вправи для розвитку 

мовленнєвих механізмів аудіювання. 

Виконувати вправи для формування і розвитку мовленнєвих 

навичок та вмінь письма. 

Методи та технології 

навчання 

Інтерактивні методи та технології навчання: вікторина, робота в 

парі, командна робота, дискусії, пошук інформації. 
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Засоби навчання Навчальні посібники і словники, мобільні та портативні ІТ-

прилади. 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання – 24 балів 

За модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль – 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 

 

 

60 

 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 3, 

модуль 4, балів 

 

40 

 

Усього за дисципліну, балів 

 

100 

*** для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та 

модульного (підсумкового) контролів - 60 та 40 

І СЕМЕСТР 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ   
 

Тема 1. Freiburg 
 

Результати 

навчання 

РН-1.1 

РН-2.1 

РН-3.1 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=WLNOubbuArw  

https://www.pinterest.com/pin/223631937730499810/  

https://www.edrawsoft.com/de/street-map-drawing-software.html  

https://deutschlernerblog.de/deutsch-lernen-a1-thema-03-mein-

wohnort/  

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Мандрівка по місту. Говоримо про мови. План міста. Описання міста. 

Сталі вирази, фрази та словосполучення за темою. Складання словника до 

тем “Ein Stadtrundgang”, “Über Sprachen sprechen”, “Stadtplan”, “Die 

Stadtbeschreibung”. 

Говоріння: Монологічне мовлення студентів – опис об’єктів міста; короткий 

місця проживання. Діалогічне мовлення студентів – діалоги з використанням 

поданих виразів, фактів, фото та малюнків на подану тему; міні-презентація у 

форматі опису-туру на тему “Ein Stadtrundgang” та відповіді на запитання; 

командна робота у форматі розмови на тему “Welche Sprachen sprichtst du?” 

та рольова гра на тему щодо складання і проходження маршрутів на мапі 

міста/села/вулиці. 

Граматика: Утворення та вживання Perfect. Дієслова з відокремленими 

префіксами. Передача прямої мови. Безособовий займенник “man”. 

Складносурядні речення зі сполучниками «und», «aber», «denn». 

Читання: Вивчаюче читання і читання уголос та мовчки друкованих текстів 

“Wie man eine Stadt liest”, “Einsprachig, zweisprachig, veilsprachig”. 

Виконання комунікативних вправ (передтекстових та післятекстових завдань) 

з опорою на друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та 

граматичних навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих 

механізмів аудіювання. Інтерв’ю, діалоги, повідомлення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Описання місця 

https://www.youtube.com/watch?v=WLNOubbuArw
https://www.pinterest.com/pin/223631937730499810/
https://www.edrawsoft.com/de/street-map-drawing-software.html
https://deutschlernerblog.de/deutsch-lernen-a1-thema-03-mein-wohnort/
https://deutschlernerblog.de/deutsch-lernen-a1-thema-03-mein-wohnort/
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проживання (місто, село тощо). 

Література 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

und München: Langenscheidt KG, 2005. 
 

Тема 2. Ein Leben – ein Traum 

Результати 

навчання 

РН-1.2 

РН-2.2 

РН-3.2 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://learngerman.dw.com/de/bewerbungsgespr%C3%A4ch/l-

40586202/lv  

https://www.sprachheld.de/wp-

content/uploads/2019/02/bewerbungsgespraech-

vorstellungsgespraech-auf-englisch-pdf.pdf  

https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-leseverstehen-deutsch-a2-

ein-leben-ein-traum-13-traum-und-wirklichkeit/  

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Життя: мрії та дійсність. Алгоритм життєвого шляху. Бібліографічні 

дані. Представлення особи. Сталі вирази, фрази та словосполучення до теми. 

Складання словника до тем “Traum und Wirklichkeit”, “Mein Leben”, “Über sich 

sprechen”. 

Говоріння: Повідомлення про себе та своїх друзів/одногрупників; діалоги з 

використанням поданих виразів, фактів, фото та малюнків на подану тему; 

міні-презентація “Mein Leben” та відповіді на запитання; командна робота у 

форматі інтерв’ю для створення профілю користувача у соціальній мережі; 

групова дискусія на тему “Ein Leben: Traum und Wirklichkeit”; рольова гра на 

тему“Über sich sprechen”. 

Граматика: Відмінювання та вживання дієслова  «werden». Підрядні 

додаткові речення зі сполучником «dass». Вказівний займенник «dieser», 

«dieses», «diese». 

Читання: Вивчаюче та вибіркове/переглядове читання, уголос та мовчки 

друкованих текстів “Traum und Wirklichkeit”, “Rückkehr”. Виконання 

комунікативних вправ (передтекстових та післятекстових завдань) з опорою на 

друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та граматичних 

навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих механізмів 

аудіювання. Інтерв’ю, діалоги, повідомлення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Заповнення формуляра. 

Написання есе «Мої життєві мрії та бажання», написання автобіографії. 

 

Література 

 

 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

und München: Langenscheidt KG, 2005. 
 

Тема 3. Unterwegs 
 

Результати 

навчання 

РН-1.3 

РН-2.3 

РН-3.3 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://videouroki.net/video/16-auf-dem-bahnhof.html 

https://grenzenlos-deutsch.com/reisen/e1/l2/  

https://learngerman.dw.com/de/bewerbungsgespr%C3%A4ch/l-40586202/lv
https://learngerman.dw.com/de/bewerbungsgespr%C3%A4ch/l-40586202/lv
https://www.sprachheld.de/wp-content/uploads/2019/02/bewerbungsgespraech-vorstellungsgespraech-auf-englisch-pdf.pdf
https://www.sprachheld.de/wp-content/uploads/2019/02/bewerbungsgespraech-vorstellungsgespraech-auf-englisch-pdf.pdf
https://www.sprachheld.de/wp-content/uploads/2019/02/bewerbungsgespraech-vorstellungsgespraech-auf-englisch-pdf.pdf
https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-leseverstehen-deutsch-a2-ein-leben-ein-traum-13-traum-und-wirklichkeit/
https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-leseverstehen-deutsch-a2-ein-leben-ein-traum-13-traum-und-wirklichkeit/
https://videouroki.net/video/16-auf-dem-bahnhof.html
https://grenzenlos-deutsch.com/reisen/e1/l2/
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https://de.islcollective.com/deutsch-daf-

arbeitsblatter/suche/Transportmittel?page=1  

https://www.youtube.com/watch?v=72Rtm64dpY4  

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: На вокзалі. Засоби пересування. Подорож. Місця подорожей. Сталі 

вирази, фрази та словосполучення для опису місцевості, ситуацій на дорозі, 

вказівок і розумінь напрямків руху. Складання словника до тем “Auf dem 

Bahnhof”, “Transportmitteln”, “Gute Reise”, “Reise-Orte”. 

Говоріння: Монологічне мовлення студентів – розповідь про свою поїздку на 

роботу (навчання). Діалогічне мовлення студентів – діалоги, повідомлення й 

дискусії з використанням поданих виразів, фактів, фото та малюнків на подану 

тему; міні-презентація у форматі опису-туру на тему “Gute Reise” та відповіді 

на запитання; групова дискусія щодо отримання інформації та довідки. 

Ситуації в дорозі.  
Граматика: Підрядні речення причини зі сполучниками «weil», «denn». 

Ступені порівняння прикметників (Komparativ). Утворення множини іменників 

Читання: Вивчаюче та вибіркове/переглядове читання, уголос та мовчки 

друкованих текстів «Faszination Bahnhof», “Reise-Orte”, “Gute Reise”. 

Виконання комунікативних вправ (передтекстових та післятекстових завдань) 

з опорою на друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та граматичних 

навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих механізмів 

аудіювання. Інтерв’ю, діалоги, повідомлення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Описання однієї з 

подорожей. 

Література 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

und München: Langenscheidt KG, 2005. 
 

Тема 4. Ausbildung 

Результати 

навчання 

РН-1.4 

РН-2.4 

РН-3.4 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a2/wortsc

hatz/arbeit-ausbildung/  

https://deutschlernerblog.de/schule-ausbildung-studium-alle-saetze-

uebungen-deutsch-a2-thema-6/ 

https://deutschlernerblog.de/arbeit-und-beruf-alle-saetze-uebungen-

deutsch-a2-thema-7/  

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Навчання. Розпорядок дня. Уподобання та інтереси. Навчання та 

практика. Школа – вуз – професія. Сталі вирази, фрази та словосполучення на 

задану тему. Складання словника до тем «Ausbildung», «Tagesordnung», 

«Vorlieben und Interessen», «Ausbildung und Praxis», «Schule – Universität – 

Beruf». 

Говоріння: Монологічне мовлення студентів – розпорядок дня студента. 

Діалогічне мовлення студентів – діалоги, повідомлення й дискусії з 

використанням поданих виразів, фактів, фото та малюнків на подану тему; 

групова дискусія на тему; міні-презентація у форматі поради-вказівки на тему 

навчання у школі та вузі та відповіді на запитання. 

https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/suche/Transportmittel?page=1
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/suche/Transportmittel?page=1
https://www.youtube.com/watch?v=72Rtm64dpY4
https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a2/wortschatz/arbeit-ausbildung/
https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a2/wortschatz/arbeit-ausbildung/
https://deutschlernerblog.de/schule-ausbildung-studium-alle-saetze-uebungen-deutsch-a2-thema-6/
https://deutschlernerblog.de/schule-ausbildung-studium-alle-saetze-uebungen-deutsch-a2-thema-6/
https://deutschlernerblog.de/arbeit-und-beruf-alle-saetze-uebungen-deutsch-a2-thema-7/
https://deutschlernerblog.de/arbeit-und-beruf-alle-saetze-uebungen-deutsch-a2-thema-7/
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Граматика: Відмінювання прикметників (сильна та слабка відміна). 

Відмінювання прикметників після неозначеного артикля та займенника «kein». 
Читання: Вивчаюче та вибіркове/переглядове читання, уголос та мовчки 

друкованих текстів “In der Schule”, “Das Praktikum”, “Arbeiten und Studieren”. 

Виконання комунікативних вправ (передтекстових та післятекстових завдань) 

з опорою на друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та граматичних 

навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих механізмів 

аудіювання. Інтерв’ю, діалоги, повідомлення, оголошення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Написання листа 

неформального стилю про студентське життя. Написання табличного досьє: 

навчання, практика, інтереси. 

Література 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

und München: Langenscheidt KG, 2005. 
 

Тема 5. Berlin 
 

Результати 

навчання 

РН-1.5 

РН-2.5 

РН-3.5 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=KG0PkaIQXPE 

https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/suche/berlin 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165 

https://www.dw.com/de/berliner-mauer-ein-ungew%C3%B6hnliches-

jubil%C3%A4um/l-42468636  

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Берлін. Визначні пам’ятки Берліну. Історія та сьогодення. Плакат 

Берліну. Складання плану міста. Сталі вирази, фрази та словосполучення до 

теми. Складання словника до тем “Berlin”, “Potsdamer Platz ”, “Berliner 

Mauer”, “Staat und Politik”. 

Говоріння: Монологічне та діалогічне мовлення: опис фотографій та плану 

столиці, екскурсія містом. Діалогічне мовлення студентів – діалоги, 

повідомлення й дискусії з використанням поданих виразів, фактів, фото та 

малюнків на подану тему; командна робота на тему “Ein Berlin-Plakat”. 

Граматика: Наказовий спосіб. Прийменники з Dativ та Akkusativ. Prӓteritum 

сильних, слабких та модальних дієслів. 

Читання: Вивчаюче та вибіркове/переглядове читання, уголос та мовчки 

друкованих текстів “Berliner Luft”, “An der Mauer”, “Postdamer Platz”. 

Виконання комунікативних вправ (передтекстових та післятекстових завдань) 

з опорою на друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та граматичних 

навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих механізмів 

аудіювання. Діалоги, повідомлення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Письмовий переказ тексту 

за ключовими словами. Написання розповіді «Визначні пам`ятки міста». 

Література 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

https://www.youtube.com/watch?v=KG0PkaIQXPE
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/suche/berlin
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165
https://www.dw.com/de/berliner-mauer-ein-ungew%C3%B6hnliches-jubil%C3%A4um/l-42468636
https://www.dw.com/de/berliner-mauer-ein-ungew%C3%B6hnliches-jubil%C3%A4um/l-42468636
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und München: Langenscheidt KG, 2005. 

ІІ СЕМЕСТР 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 6. Zusammen leben 
 

Результати 

навчання 

РН-1.6 

РН-2.6 

РН-3.6 

Кількість 

годин: 

6 – денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://www.yumpu.com/de/document/view/30238738/wortschatz-

zum-thema-familie-und-verwandten-sjo-pwr 

https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/ueber-die-familie-

sprechen 

https://www.berliner-

sparkasse.de/de/home/privatkunden/immobilien/ratgeber/mehrgen

erationenhaus.html  

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Сім’я. Покоління. Друзі та знайомі. Сім’я та родичі. Сталі вирази, 

фрази та словосполучення для обговорення формування корисних звичок і 

навичок, застосування знань та умінь на практиці, виконання сімейних 

обов’язків. Складання словника до тем “Familie”, “Generation”, “Freunde und 

Bekannte”, “Familie und Verwandte”. 

Говоріння: Діалогічне та монологічне мовлення: Відносини між людьми, 

представлення друзів та знайомих. Полілогічне мовлення: Дискусія про сім’ю 

сьогодні. Діалогічне мовлення студентів – діалоги, повідомлення й дискусії з 

використанням поданих виразів, фактів, фото та малюнків на подану тему; 

Розширення тематичного вокабуляру на базі родинного дерева.  

Граматика: Відмінювання займенників: jeder, beide, viele, alle. Зворотні 

дієслова. Підрядні відносні речення зі сполучниками «der»,«das», «die». 

Читання: Вивчаюче та вибіркове/переглядове читання, уголос та мовчки 

друкованих текстів “Familie heute”, “Von der Grоβfamilie zur Kleinfamilie”. 

Виконання комунікативних вправ (передтекстових та післятекстових завдань) 

з опорою на друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та граматичних 

навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих механізмів 

аудіювання. Інтерв’ю, діалоги, повідомлення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Описання сім’ї. 

Написання есе «Мій найкращий друг». Зробити письмову характеристику 

членів сім’ї. 

Література 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

und München: Langenscheidt KG, 2005. 
 

Тема 7. Arbeit und Beruf 

Результати 

навчання 

РН-1.7 

РН-2.7 

РН-3.7 

Кількість 

годин: 

8 – денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=TDR2HgHAJGA 

https://deutschlernerblog.de/arbeit-und-beruf-alle-saetze-uebungen-

deutsch-a2-thema-7/ 

https://www.yumpu.com/de/document/view/30238738/wortschatz-zum-thema-familie-und-verwandten-sjo-pwr
https://www.yumpu.com/de/document/view/30238738/wortschatz-zum-thema-familie-und-verwandten-sjo-pwr
https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/ueber-die-familie-sprechen
https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/ueber-die-familie-sprechen
https://www.berliner-sparkasse.de/de/home/privatkunden/immobilien/ratgeber/mehrgenerationenhaus.html
https://www.berliner-sparkasse.de/de/home/privatkunden/immobilien/ratgeber/mehrgenerationenhaus.html
https://www.berliner-sparkasse.de/de/home/privatkunden/immobilien/ratgeber/mehrgenerationenhaus.html
https://www.youtube.com/watch?v=TDR2HgHAJGA
https://deutschlernerblog.de/arbeit-und-beruf-alle-saetze-uebungen-deutsch-a2-thema-7/
https://deutschlernerblog.de/arbeit-und-beruf-alle-saetze-uebungen-deutsch-a2-thema-7/
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https://www.dw.com/de/sch%C3%B6ner-arbeitsplatz-zufriedene-

mitarbeiter/l-38873130 

https://www.meinpraktikum.de/ratgeber/bewerbung/vorstellungsgespr

aech 

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Робота на фірмі. Робочий день, розмова по телефону, нотатки. 

Робоче місце. Професії. Сталі вирази, фрази та словосполучення по темі. 

Складання словника до тем “Die Arbeit bei der Firma”, “Arbeitstag, 

Telefongespräch, Notizen”, “ Arbeitsplatz. Berufe ”. 

Говоріння: Монологічне мовлення студентів – опис фірми, обов’язки членів 

фірми, опис професій членів сім’ї. Діалогічне мовлення: формули привітання, 

прощання, уточнення, прийом та передача доручень.  

Граматика: Субстантивація прикметників. Присвійні займенники. 

Відмінювання присвійних займенників. Присвійний займенник у ролі 

іменника. 

Читання: Вивчаюче та вибіркове/переглядове читання, уголос та мовчки 

друкованих текстів “Die Firma Rad-Rapid”, “Die Suche”. Виконання 

комунікативних вправ (передтекстових та післятекстових завдань) з опорою на 

друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та граматичних 

навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих механізмів 

аудіювання. Діалоги, повідомлення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Описання робочого місця. 

Складання письмової розповіді про майбутню професію. 

Література 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

und München: Langenscheidt KG, 2005. 
 

Тема 8. Fremde 
 

Результати 

навчання 

РН-1.8 

РН-2.8 

РН-3.8 

Кількість 

годин: 

8 – денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf82/Flucht_hat_immer_einen

_Grund1.pdf 

https://www.dw.com/de/ein-leben-in-der-fremde/a-1801728 

https://www.dw.com/de/auf-dem-amt-eine-unterrichtsreihe/a-

3283940 
 

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по темах: 

Поїздка за кордон. Із досвіду проживання за кордоном. Вираження почуттів 

та вражень. Мова жестів та тіла. Установи та документи. Сталі вирази, 

фрази та словосполучення до теми. Складання словника до тем “In die Fremde 

gehen”, “In der Fremde leben”, “Über Gefühle sprechen”, “Bekannt und 

unbekannt”. 

Говоріння: Монологічне та діалогічне мовлення: причини проживання на 

чужині, почуття перед поїздкою, пропозиції для встановлення контакту з 

іноземцями. Монологічне мовлення студентів – враження від проживання у 

іншій країні, знайоме та незнайоме. Міні-діалоги: Ситуації в чужому місті, 

отримання довідки, уточнення інформації. Діалогічне мовлення студентів – 

діалоги, повідомлення й дискусії з використанням поданих виразів, фактів, 

https://www.dw.com/de/sch%C3%B6ner-arbeitsplatz-zufriedene-mitarbeiter/l-38873130
https://www.dw.com/de/sch%C3%B6ner-arbeitsplatz-zufriedene-mitarbeiter/l-38873130
https://www.meinpraktikum.de/ratgeber/bewerbung/vorstellungsgespraech
https://www.meinpraktikum.de/ratgeber/bewerbung/vorstellungsgespraech
https://www.goethe.de/resources/files/pdf82/Flucht_hat_immer_einen_Grund1.pdf
https://www.goethe.de/resources/files/pdf82/Flucht_hat_immer_einen_Grund1.pdf
https://www.dw.com/de/ein-leben-in-der-fremde/a-1801728
https://www.dw.com/de/auf-dem-amt-eine-unterrichtsreihe/a-3283940
https://www.dw.com/de/auf-dem-amt-eine-unterrichtsreihe/a-3283940


15 

 

фото та малюнків на подану тему; міні-презентація на тему: поїздка за кордон, 

на кордоні.  

Граматика: Керування дієслова. Порядок слів у складнопідрядному 

реченні. Підрядні речення часу зі сполучниками: «als», «wenn», «bis», «seit». 

Читання: Вивчаюче та вибіркове/переглядове читання, уголос та мовчки 

друкованих текстів “In der Fremde leben”, “Ӓmter und Dokumente”. Виконання 

комунікативних вправ (передтекстових та післятекстових завдань) з опорою на 

друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та граматичних 

навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих механізмів 

аудіювання. Діалоги, повідомлення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Заповнення анкети. 

Література 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

und München: Langenscheidt KG, 2005. 
 

Тема 9. Medien im Alltag 
 

Результати 

навчання 

РН-1.9 

РН-2.9 

РН-3.9 

Кількість 

годин: 

8 – денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/buerokommunikation-

29618 

https://www.klett-

sprachen.de/downloads/3533/Wortschatzliste_2FGlossar_5FB_FC
rokommunikation/pdf 

https://quizlet.com/ru/390436831/wortschatz-zum-thema-medien-

flash-cards/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xgv4pBSAD_w 

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по 

темах: Спілкування в офісі. Мобільний телефон. Засоби спілкування. Сталі 

вирази, фрази та словосполучення до теми. Складання словника до тем 

“Bürokommunikation”, “Das Handy”, “Medien”, “Kommunikationsmittel”. 

Говоріння: Монологічне мовлення студентів – розповідь про свою сім’ю і 

своє хобі. Діалогічне мовлення: Домовлення про зустріч, пропозиція, відмова, 

погодження. Лексика: Офісна техніка. Розмова по телефону. Закріплення 

лексики до теми. Діалогічне та монологічне мовлення: засоби спілкування в 

минулому та сьогодні. 

Граматика: Складносурядні речення зі сполучником deshalb. Вживання 

займенника «es». Складнопідрядні речення зі сполучником «damit». 

Відмінювання та вживання дієслова «sollen». 

Читання: Вивчаюче та вибіркове/переглядове читання, уголос та мовчки 

друкованих текстів “Bürokommunikation”, “Mein Handy klingelt”. Виконання 

комунікативних вправ (передтекстових та післятекстових завдань) з опорою на 

друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та граматичних 

навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих механізмів 

аудіювання. Діалоги, повідомлення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Заповнення анкети. 

Складання комп’ютерного повідомлення. 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/buerokommunikation-29618
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/buerokommunikation-29618
https://www.klett-sprachen.de/downloads/3533/Wortschatzliste_2FGlossar_5FB_FCrokommunikation/pdf
https://www.klett-sprachen.de/downloads/3533/Wortschatzliste_2FGlossar_5FB_FCrokommunikation/pdf
https://www.klett-sprachen.de/downloads/3533/Wortschatzliste_2FGlossar_5FB_FCrokommunikation/pdf
https://quizlet.com/ru/390436831/wortschatz-zum-thema-medien-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/390436831/wortschatz-zum-thema-medien-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=xgv4pBSAD_w
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Література 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

und München: Langenscheidt KG, 2005.  
 

Тема 10. Heimat 
 

Результати 

навчання 

РН-1.10 

РН-2.10 

РН-3.10 

Кількість 

годин: 

8– денна 

 – заочна 

Лінк на MOODLE: 

 

Додаткові ресурси: 

https://www.lpb-bw.de/ausgefragt-was-ist-heimat 

https://deutschlernerblog.de/was-bedeutet-heimat-fuer-dich-lesetexte-

von-deutschlernern-aus-aller-welt/ 

https://unterricht.schule/l%C3%BCckentext-

material/deutschsprachige-l%C3%A4nder 

https://de.islcollective.com/deutsch-daf-

arbeitsblatter/suche/deutschsprachige+l%C3%A4nder 

 

Опис теми Лексика: Введення і первинне закріплення нових лексичних одиниць по темах: 

Батьківщина. Німецькомовні країни. Житло. Сталі вирази, фрази та 

словосполучення до теми. Складання словника до тем “Heimat”, 

“Deutschsprachige Länder”, “Wohnung”. 

Говоріння: Монологічне та діалогічне мовлення: Що таке Батьківщина? 

Обґрунтування думки. Опис картини, висловлення припущення. Діалогічне 

мовлення студентів – діалоги, повідомлення й дискусії з використанням 

поданих виразів, фактів, фото та малюнків на подану тему. 

Граматика: Вживання присвійних займенників при передачі прямої мови 
непрямою. Неозначені займенники jemand, niemand, etwas, nichts, alles. 

Передача прямої мови непрямою з висловленням припущення. 

Читання: Вивчаюче та вибіркове/переглядове читання, уголос та мовчки 

друкованих текстів “Was ist Heimat?”. Виконання комунікативних вправ 

(передтекстових та післятекстових завдань) з опорою на друкований текст. 

Аудіювання: Вправи для формування фонетичних, лексичних та граматичних 

навичок аудіювання. Вправи для розвитку мовленнєвих механізмів 

аудіювання. Діалоги, повідомлення, оголошення, тексти. 

Письмо: Вправи для формування навичок техніки письма і мовленнєвих 

навичок письма. Вправи для розвитку вмінь письма. Написання повідомлень, 

привітань та нотаток у соціальних мережах. Описання квартири. 

Література 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. Berlin 

und München: Langenscheidt KG, 2005.  

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА СТРУКТУРА ОЦІНКИ  

https://www.lpb-bw.de/ausgefragt-was-ist-heimat
https://deutschlernerblog.de/was-bedeutet-heimat-fuer-dich-lesetexte-von-deutschlernern-aus-aller-welt/
https://deutschlernerblog.de/was-bedeutet-heimat-fuer-dich-lesetexte-von-deutschlernern-aus-aller-welt/
https://unterricht.schule/l%C3%BCckentext-material/deutschsprachige-l%C3%A4nder
https://unterricht.schule/l%C3%BCckentext-material/deutschsprachige-l%C3%A4nder
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/suche/deutschsprachige+l%C3%A4nder
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/suche/deutschsprachige+l%C3%A4nder
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Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

модульного контролю. 

Поточний контроль здійснюється у ході вивчення конкретної теми для визначення рівня 

сформованості навичок й умінь та якості засвоєння навчального матеріалу (ступінь 

узгодженості висловлювань із заданою темою/ситуацією, повнота відображення ситуації, 

рівень імпровізації у формулюванні висловлювань, правильність та різноманітність 

використання мовних засобів та граматичних структур для оформлення висловлювань, обсяг 

та швидкість усного або письмового висловлювання, ступінь розуміння 

почутого/побаченого/прочитаного). Контроль може бути індивідуальним або груповим, усним 

або письмовим, контроль з боку викладача та контроль з боку студента. 

 

Загальна система оцінювання знань студентів із зазначенням максимальної кількості балів 

за кожен з її компонентів представлена нижче у Таблиці. 
 

І семестр 
 

Вид навчальної 

роботи 
Форми контролю 

Змістовий модуль 1 

Т 1 Т 2 Т 3 

Систематична та 

активна робота на 

практичних 

заняттях. 

Рівень розвитку мовної компетенції 

(слухо-вимовні, лексичні та граматичні 

навички); вміння здійснювати 

мовленнєву діяльність (говоріння, 

аудіювання, читання, письмо); рівень 

підготовки до занять. 

10 15 15 

Модульний 

контроль 1 

(комп’ютерне 

тестування) 

Правильність виконання практичних 

завдань (14 завдань): 
 

 - завдання з множинним вибором (7 

завдань) 
2,8 

- завдання на співставлення / сталі 

словосполучення (2 завдання) 
3 

- завдання на співставлення / скласти 

речення (1 завдання) 
2 

- завдання на співставлення / питання - 

відповідь (1 завдання) 
3 

- текстове завдання з множинним 

вибором (1 завдання) 
2,2 

- текстове завдання на заповнення 

пропусків (1 завдання) 
3 

- текстове завдання на співставлення / 

доповнення речень (1 завдання) 
4 

 Всього за Модуль 1: 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 1: 60 балів 

Вид навчальної 

роботи 
Форми контролю 

Змістовий модуль 2 

Т 4 Т 5 

Систематична та 

активна робота на 

практичних 

заняттях. 

Рівень розвитку мовної компетенції 

(слухо-вимовні, лексичні та граматичні 

навички); вміння здійснювати 

мовленнєву діяльність (говоріння, 

аудіювання, читання, письмо); рівень 

підготовки до занять. 

10 10 
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Модульний 

контроль 2 

(комп’ютерне 

тестування) 

Правильність виконання практичних 

завдань (14 завдань): 
 

 

 

- завдання з множинним вибором (7 

завдань) 
2,8 

- завдання на співставлення / сталі 

словосполучення (2 завдання) 
3 

- завдання на співставлення / скласти 

речення (1 завдання) 
2 

- завдання на співставлення / питання - 

відповідь (1 завдання) 
3 

- текстове завдання з множинним 

вибором (1 завдання) 
2,2 

- текстове завдання на заповнення 

пропусків (1 завдання) 
3 

- текстове завдання на співставлення / 

доповнення речень (1 завдання) 
4 

Всього за Модуль 2 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 2: 40 балів 

Всього за семестр: 100 балів 

ІІ семестр 

Вид навчальної 

роботи 
Форми контролю 

Змістовий модуль 3 

Т 6 Т 7 Т 8 

Систематична та 

активна робота на 

практичних 

заняттях. 

Рівень розвитку мовної компетенції 

(слухо-вимовні, лексичні та граматичні 

навички); вміння здійснювати 

мовленнєву діяльність (говоріння, 

аудіювання, читання, письмо); рівень 

підготовки до занять. 

10 15 15 

Модульний 

контроль 3 

(комп’ютерне 

тестування) 

Правильність виконання практичних 

завдань (14 завдань): 
 

 - завдання з множинним вибором (7 

завдань) 
2,8 

- завдання на співставлення / сталі 

словосполучення (2 завдання) 
3 

- завдання на співставлення / скласти 

речення (1 завдання) 
2 

- завдання на співставлення / питання - 

відповідь (1 завдання) 
3 

- текстове завдання з множинним 

вибором (1 завдання) 
2,2 

- текстове завдання на заповнення 

пропусків (1 завдання) 
3 

- текстове завдання на співставлення / 

доповнення речень (1 завдання) 
4 

 Всього за Модуль 3: 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 3: 60 балів 
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Вид навчальної 

роботи 
Форми контролю 

Змістовий модуль 4 

Т 9 Т 10 

Систематична та 

активна робота на 

практичних 

заняттях. 

Рівень розвитку мовної компетенції 

(слухо-вимовні, лексичні та граматичні 

навички); вміння здійснювати 

мовленнєву діяльність (говоріння, 

аудіювання, читання, письмо); рівень 

підготовки до занять. 

10 10 

Модульний 

контроль 4 

(комп’ютерне 

тестування) 

Правильність виконання практичних 

завдань (14 завдань): 
 

 

 

- завдання з множинним вибором (7 

завдань) 
2,8 

- завдання на співставлення / сталі 

словосполучення (2 завдання) 
3 

- завдання на співставлення / скласти 

речення (1 завдання) 
2 

- завдання на співставлення / питання - 

відповідь (1 завдання) 
3 

- текстове завдання з множинним 

вибором (1 завдання) 
2,2 

- текстове завдання на заповнення 

пропусків (1 завдання) 
3 

- текстове завдання на співставлення / 

доповнення речень (1 завдання) 
4 

Всього за Модуль 4 20 балів 

Всього за Змістовий модуль 4: 40 балів 

Всього за семестр: 100 балів 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання навчальних досягнень проводиться за видами мовленнєвої діяльності: 

 контроль говоріння (вміння вільно висловлюватися та вести бесіду в межах вивчених 
тем, гнучко й ефективно користуючись мовними та мовленнєвими засобами); 

 контроль письма (вміння надати в письмовому вигляді інформацію у відповідності з 

комунікативним завданням та висловити власне ставлення до проблеми, правильно 

використовуючи лексичні одиниці та граматичні структури); 

 контроль аудіювання (вміння розуміти тривале мовлення і основний зміст повідомлень, 
сприймати на слух подану інформацію); 

 контроль читання (вміння читати тексти, аналізувати їх та робити власні висновки, 
розуміти логічні зв’язки в рамках тексту й між його окремими частинами). 

 

Підсумкове оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю за умови 

обов’язкового складання обох модулів. Якщо студент не склав один із модульних контролів, 

або ж незадоволений отриманим підсумковим результатом, він складає іспит. 

Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу відбувається 

згідно нормативних документів НУВГП: Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/; Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу 

екзаменаційної комісії http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/; Порядок ліквідації академічних 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/
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заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про навчально-науковий 

центр незалежного оцінювання Національного університету водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказ ректора НУВГП від 16.09.2019 № 

00502 "Про введення в дію нової системи оцінювання навчальних досягнень студентів" 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti; Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

 

 

Знання, уміння і навички рідної мови та володіння іншою (не 

німецькою) іноземною мовою. 

 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

 
 
Поєднання навчання та наукових досліджень під час реалізації 

освітнього процесу відбувається шляхом участі здобувачів першого 
освітнього рівня у студентських наукових конференціях, наукових 
гуртках та семінарах, конкурсах студентських наукових робіт. 

Інформаційні 

ресурси 

 

Основна література: 

 

1. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / Müller M. et al. 

Berlin und München: Langenscheidt KG, 2005. 

2. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / Müller M. et al. 

Berlin und München: Langenscheidt KG, 2005.  

3. Optimal A2: Deutsch als Fremdsprache. Lehrerhandbuch / Elke Burger. 

Berlin und München: Langenscheidt KG, 2006.  

4. Optimal A2: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Testheft mit 

Audio-C. Cornelia Gick. Berlin und München: Langenscheidt KG, 2005. 

5. Optimal A2: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Intensivtrainer. 

Elke Burger. Berlin und München: Langenscheidt KG, 2006.  

 

Базова література: 

1. Anne Buscha, Szilvia Szita. A Grammatik: Übungsgrammatik A1 / A2. 

Leipzig: Schubert, 2010. 186 S. 

Електронні джерела: 

 

1. Deutsche Welle. Available at: https://www.dw.com/de/deutsch-

lernen/deutsch-unterrichten/s-2233  

2. Duden online-Wörterbuch. Available at: 

http://www.duden.de/woerterbuch. 

3. Цифровий репозиторій НУВГП. Available at:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-unterrichten/s-2233
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-unterrichten/s-2233
http://www.duden.de/woerterbuch
http://ep3.nuwm.edu.ua/
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
 

Дедлайни та 

перескладання 

 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів та підсумковий 
контроль (екзамен) встановлені згідно з Положенням про семестровий 
поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Перездача тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного 
матеріалу здійснюється згідно з правилами ННЦНО 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti та Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

У разі незгоди здобувача ВО з результатами оцінювання, в день 
здачі екзамену в деканат ННІ подається апеляційна скарга, де 
аргументовано викладено суть питання. До скарги додається 
роздрукований варіант всіх відповідей цього здобувача ВО під час 
виконання спроби. Директор ННІ скликає апеляційну комісію щодо 
розгляду скарги на яку запрошується здобувач ВО та представник 
ННЦНО, згідно Порядку звернень здобувачів вищої освіти та інших 
осіб, які навчаються в Національному університеті водного 
господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/ 

 

Правила 

академічної 

доброчесності 

 

Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу 
проводиться згідно Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, здобувач не 
отримує бали і повинен виконати завдання повторно, згідно Положення 
про виявлення та запобігання академічного плагіату в Національному 
університеті водного господарства та природокористування (нова 
редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

Здобувачі ВО повинні дотримуватися Кодексу честі студентів 
НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti, а 
викладач Кодексу честі наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників Національного університету водного господарства та 
природокористування http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj 

Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної 
доброчесності:  

- сайт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 
https://naqa.gov.ua/ 

- сторінка НУВГП “Якість освіти” http://nuwm.edu.ua/sp 

Вимоги до 

відвідування 

 

У випадку пропуску здобувачем вищої освіти заняття (лікарняні, 

мобільність, т. ін.) відпрацювати можна під час консультацій, де 

здобувач ВО отримує відповідне індивідуальне завдання і звітує про 

його виконання в узгоджені з викладачем терміни. Розклад 

консультацій доступний на сторінці кафедри іноземних мов: 

https://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-im 

Для роботи з інформаційними ресурсами здобувачі ВО мають 

можливість використовувати на заняттях мобільні телефони та 

ноутбуки. Під час карантину заняття проводяться в дистанційній формі 

з використанням GoogleMeet за корпоративними профілями. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
https://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-im


22 

 

Неформальна 

та інформальна 

освіта 

Визнання та порядок зарахування результатів неформальної та 

інформальної освіти учасників формального освітнього процесу в 

університеті регламентується відповідним положенням: 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-

osviti/dokumenti)  

https://prometheus.org.ua/ 

https://prometheus.org.ua/coursera/ 

https://www.edx.org/ 

https://www.ed-era.com/ 

https://www.futurelearn.com/?utm_source 
 

ДОДАТКОВО 
 

 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну* 

 

Впродовж терміну вивчення курсу, здобувач ВО має право 

звертатися до викладача за додатковим поясненням теми, змісту 

практичних завдань, самостійної роботи усно (під час занять і 

консультацій) або письмово (корпоративною електронною 

поштою, через систему повідомлень Moodle). Відвідування 

консультацій є добровільним. Незалежне оцінювання якості 

викладання проводиться Відділом якості освіти НУВГП 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv 
 

Оновлення* 

Силабус переглядається викладачем кожного навчального року 

та оновлюється відповідно до змін нормативних документів. 

Ідеї та рекомендації здобувачів ВО щодо наповнення 

навчальної дисципліни, оновлення окремих тем та оптимізації 

методів викладання отримуються шляхом опитування (усного та 

анкетування) здобувачів ВО щодо їх задоволеності освітнім та 

змістовим рівнем курсу. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

 

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться за 

дотриманням вимог нормативних документів НУВГП: 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

 

Інтернаціоналізація 

 

Міжнародні ресурси та програми, корисні при вивченні курсу: 

https://prometheus.org.ua/ 

https://prometheus.org.ua/coursera/ 

https://www.edx.org/ 

https://www.ed-era.com/ 

https://enguide.ua/ 
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