
Плануєте продовжити  навчатись на 

магістерському рівні -  

обирайте «Компенсаторний курс німецької мови»!  

Будемо разом іти до Вашої мети!  

 

Викладач: кандидат філол. наук, 

доцент - Марунько О. А. 

 



Програма вивчення навчальної дисципліни 
«Компенсаторний курс  німецької мови» складена 

відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з 
іноземних мов для вступу на навчання для здобуття 
ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
яка викладається в 8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS).  
 



Мета курсу 

 Основною метою компенсаторного курсу є 
підготовка до єдиного вступного іспиту з 
німецької мови  для вступу на навчання для 
здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра).       

 Цілі вивчення дисципліни «Компенсаторний 
курс німецької мови»: удосконалення, 
розширення та поглиблення необхідних 
комунікативних знань і навичок володіння 
німецькою мовою у спілкуванні на рівні В2. 

 



Після завершення курсу студент повинен: 

 
 читати текст і визначати мету, ідею висловлення; 

  •читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному 
матеріалі; 

  •читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і жанрів;  

 •диференціювати основні факти та другорядну інформацію; 

  •розрізняти фактичну інформацію та враження;  

 • розуміти точки зору авторів текстів;  

 • працювати з різножанровими текстами;  

 •переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для 
виконання певного завдання; 

  •визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його частинами;  

 •встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості з рідною 
мовою, пояснень у коментарі.  

 • аналізувати й зіставляти інформацію; 

  • правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури;  

 • встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту. 

 



Курс складається з чотирьох змістових 

модулів 

Змістовий модуль 1. Schule und 
Ausbildung 

Змістовий модуль №2. Daheim und 
unterwegs 

Змістовий модуль №3. Konsum. 

Змістовий модуль  4. Змістовий модуль 
№4. Neue Medien. 
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