
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса 
Шевченка  

Кафедра іноземних мов та методики їх викладання 





Erste Kontakte 

Gegenstände in Haus und 
Haushalt 

Essen und Trinken 

Модуль 1 



Модуль 2 

Arbeit und Freizeit 

Wohnen 

Krankheit 

Orientierung in der Stadt 



Модуль 3 

Alltag 

Kaufen und Schenken 

Deutsche Sprache und  
deutsche Kultur  



Модуль 4 

Natur und Umwelt 

Nachrichten und Politik 

Reisen und Urlaub 

Konsum 



Практична 

Освітня 

Пізнавальна 

Розвиваюча 

Соціальна 

Соціокультурна 



Формувати у студентів загальні та 
професійно-орієнтовані комунікативні 
мовленнєві компетенції (лінгвістичну, 
соціолінгвістичну і прагматичну) для 

забезпечення ефективного спілкування в 
академічному та професійному середовищі, 

що відповідає міжнародному рівню 
володіння мовою В1. 



Формувати у студентів загальні компетенції 
(декларативні знання, вміння й навички, 

вміння вчитися); сприяти розвитку 
здібностей до самооцінки та здатності до 
самостійного навчання, що дозволятиме 

студентам продовжувати навчання в 
академічному і професійному середовищі  



Залучати студентів до таких 
академічних видів діяльності, 

які активізують і далі 
розвивають увесь спектр їхніх 

пізнавальних здібностей 



Допомагати студентам у формуванні 
загальних компетенцій з метою 
розвитку особистої мотивації 

(цінностей, ідеалів); зміцнювати 
впевненість студентів як користувачів 
мови, а також їх позитивне ставлення 

до вивчення німецької мови. 



Сприяти становленню критичного 
самоусвідомлення та вмінь 

спілкуватися і робити вагомий внесок 
у міжнародне середовище, що постійно 

змінюється. 



Досягати широкого розуміння 
важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних 
проблем, для того щоб діяти 

належним чином у культурному 
розмаїтті професійних та академічних 

ситуацій 



Завдання навчальної дисципліни 

Виробити вміння 
здійснювати усне спілкування 

в типових ситуаціях 
професійної, навчальної, 

побутової та культурної сфер 
спілкування в межах тем, 
передбачених програмою. 

Розвивати вміння 
сприймати на слух 

основний зміст 
професійно-орієнтованих 

текстів. 

Напрацювати вміння читати 
адаптовані та автентичні 

тексти (різних видів і 
жанрів) за спеціальністю з 

цілями перегляду, 
ознайомлення, 

поглибленого вивчення. 



Завдання навчальної дисципліни 

Розвивати вміння 
працювати із словниками 

та німецькомовною 
довідковою літературою, 
самостійно здобувати та 

використовувати 
необхідну інформацію. 

Навчити вибирати та 
використовувати 

мовленнєві форми для 
здійснення 

комунікативних намірів у 
типових ситуаціях 

спілкування. 

Розвивати вміння 
зафіксувати та передавати 

письмово необхідну 
інформацію. 



У результаті вивчення даного 

курсу студент повинен  

    знати: 

лексичний мінімум за темами курсу; 

 граматичний матеріал в обсязі, 
передбаченому програмою курсу; 

фрази-кліше усного мовлення; 

 соціокультурні характеристики країни, 
мова якої вивчається.  



    вміти: 

 читати і розуміти з повним охопленням змісту фахову, 
суспільно-політичну, а також художню літературу; 

 володіти усним монологічним та діалогічним 
мовленням, не відчуваючи браку мовних засобів для 
вираження думки в різноманітних ситуаціях 
соціального, навчально-академічного та професійного 
спілкування;  

 сприймати німецьке мовлення, яке виголошується в 
нормальному для даної мови темпі; 

 перекладати з іноземної мови на рідну тексти 
країнознавчого, суспільно-політичного та фахового 
характеру будь-якого рівня складності.  



 

Вивчення німецької мови здійснюється за 
автентичними підручниками, зміст яких 

актуалізований і адаптований до сучасних реалій 




