
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код:  
2. Назва: «Іноземна мова (німецька)» (рівень володіння – В1); 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1, 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: к. пед. н., ст. викл. 

Купчик Л. Є.; 

9. Результати навчання:  

Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розуміти автентичні іноземні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, 

загальнонаукової тематики;  

• володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у ситуаціях повсякденного 

спілкування, висловлюватися з необхідним ступенем граматичної коректності та 

тематичної  складності, демонструючи володіння засобами зв’язності та цілісності 

на синтаксичному рівні;  

• сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі. 

10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, контрольні заходи 

(1 семестр – залік, 2 семестр – іспит) 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: курс німецькомовної 

підготовки рівня А2 

12. Зміст курсу: 

• Свята; підрядні додаткові речення.  

• Вільний час, проведення та організація; ступені порівняння прикметників; 

прислівник; зворотний займенник sich. 

• Щастя на чужині. Інфінітивні конструкції. 

• Мої спогади. Perfekt, Plusquamperfekt, Präterirum з модальними дієсловами. 

• Замовлення. Онлайн шоппінг. Наказове речення. Підрядні порівняльні речення.  

• Відпустка. Наказовий спосіб. Локальні прийменники. 

• Робочий день. Модальні дієслова. Інфінітив в контексті. 

• Участь у публічних заходах: святах, спортивних іграх тощо. Заперечення. 

 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Ziel B1+: Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch / [Dallapiazza R.-M. et al.] – Berlin : Hueber 

Verlag, 2011. – 104 S. 

2. Ziel B1+: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / [Fischer R. et al.] – Berlin : Hueber 

Verlag, 2012. – 136 S. 

3. Buscha A. B-Grammatik B1-B2 / Anne Buscha, Szilvia Szita. – Leipzig : Schubert, 2011. – 

266 S.  

4. Duden online-Wörterbuch. – Режим доступу : http://www.duden.de/woerterbuch. – 

Заголовок з екрана.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 год. практичних занять, 82 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: метод скафолдінгу, комунікативні технології, інтерактивні технології (рольові ігри, 

мозковий штурм), кейс-технології, проектні технології. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

І семестр: 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, письмові завдання. 

 

ІІ семестр: 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен (тестовий). 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, письмові завдання. 

 

16. Мова викладання: німецька. 

 

Завідувач кафедри                                          Тадеєва М. І., доктор педагогічних наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW OF THE DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: «German as a Foreign Language» (level B1); 

3. Type: Compulsory; 

4. Level of education: І (Baccalaureate); 

5. Year of study: 1; 

6. Terms of study: 1, 2; 

7. ECTS credits: 5; 

8. Lecturers: PhD, senior lecturer Larysa Kupchyk; 

9. Expected results:  

On the completion of the course students are expected to: 

• read and comprehend authentic texts within everyday, academic, and general-scientific 

topics;  

• master skills of oral and written communication with the necessary level of grammar 

correctness and topicality, demonstrate discourse competence;  

10. Forms of training: practicals, individual work, assessment (term I – credit, term II – exam) 

11. Disciplines that go before: German training course of A2 level 

12. Contents: 

• Celebrations. Subordinate clauses.  

• Spare time. Comparison of adjectives. Pronouns. Reflexive pronoun sich. 

• Happiness far from home. Infinitive constructions 

• My recollections. Tense forms Perfekt, Plusquamperfekt, Präterirum with modal verbs. 

• Order. Online shopping. Clauses of comparison.  

• Holidays. Local prepositions.   

• Working day. Modal verbs. Infinitiv in context.  

• Participation in official/public events: feasts, sport games etc. Negation. 
13. Recommended manuals: 

1. Ziel B1+: Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch / [Dallapiazza R.-M. et al.] – Berlin : Hueber 

Verlag, 2011. – 104 S. 

2. Ziel B1+: Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / [Fischer R. et al.] – Berlin : Hueber 

Verlag, 2012. – 136 S. 

3. Buscha A. B-Grammatik B1-B2 / Anne Buscha, Szilvia Szita. – Leipzig : Schubert, 2011. – 

266 S.  

4. Duden online-Wörterbuch. – Mode of access : http://www.duden.de/woerterbuch.  

14. Academic activities and teaching methods: 

Practicals (68 hours); individual work (82 h). Total – 150 h.  

Methods and technologies: scaffolding, communicative technologies, interactive technologies, case-

study, project technologies. 

15. Assessment forms and criteria: 
100-point scale of assessment. 

Term I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Current control (100 points): testing, interviewing, essays, assessing individual tasks. 

Final control: credit. 

Term ІІ: 

Current control (60 points): testing, interviewing, essays, assessing individual tasks. 

Final control (40 points): exam (computer test). 

 

16. Language of teaching: German. 

 

Head of the Chair      Tadeyeva М. І., Doctor of Pedagogy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


