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СИЛАБУС КУРСУ 

«Друга іноземна (німецька, рівні А1, А2) мова» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

для студентів другого курсу географічного факультету 

2018-2019 навчального року 

 

Назва курсу «Друга іноземна (німецька, рівні А1, А2) мова» 

Адреса 

викладання 

курсу  

ЛНУ імені І. Франка, вул. Дорошенка 41, каб.86. 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов для природничих 

факультетів. 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності  

24 Сфера обслуговування, спеціальність 241 Готельно-ресторанна 

справа, 242 Туризм. 

Викладачі 

курсу 

асист. Івасів Н. С. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

natalie-i@ukr.net 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Консультації перед проведенням заліку, іспиту. 

Сторінка 

курсу 

http://lingua.lnu.edu.ua/course/nimetska-mova-riven-a2 

Інформація 

про курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб розуміти комунікативний намір мовця і 

наслідки його висловлювання та адекватно реагувати на його мовну 

поведінку, відповідати на запитання, просто і зв’язно висловлюватися на 

знайомі теми, теми особистих інтересів, теми, що стосуються 

актуальних питань в певній сфері, дотримуючись правил етикету 

лінгвокультури носіїв мови, норм їх мовленнєвої поведінки; описувати 

досвід, події; виконувати письмові вправи та завдання; писати приватні 

листи та електронні повідомлення. 

Коротка 

анотація курсу 

Дисципліна «Друга іноземна (німецька, рівні А1, А2) мова» є 

нормативною дисципліною зі спеціальностей 241 Готельно-ресторанна 

справа та 242 Туризм для освітньої програми бакалавр, які викладаються 

в 3-4 семестрах в обсязі 5 (242) та 4 (241) кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

курсу 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Друга іноземна 

(німецька, рівень А1, А2) мова» є формування мовної компетентності. 

Завданнями курсу є формувати у студентів рецептивні і 

продуктивні уміння і навички у видах мовленнєвої діяльності, зокрема: 

читання (читати і розуміти автентичні тексти з підручників та 

посібників, адаптованої літератури, оголошень, плакатів та каталогів), 

аудіювання (сприймати на слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи 

відеозапису нижче середнього рівня складності сприйняття; 

виокремлювати ключові деталі інформації і успішно виконувати 
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завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі 

записки, повідомлення, розповіді, короткі прості листи особистого 

характеру, електронні повідомлення, листівки, заповнювати анкети, 

дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення 

(здійснювати повідомлення, висловлюючись у рамках тематики 

програми, спілкуватися в простих типових ситуаціях). 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

Література: 

1. Niebisch D., Specht F., Boverman M., Reman M. Deutsch als 

Fremdsprache. Schritte 1, 2 International 1. – Hueber Verlag, 2014. 

2. Allbrecht 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. Кудіна О. Ф. Німецька мова для початківців: навч. посіб. Для студ. 

вищих навч. – Вінниця: Нова Книга, 2014. 

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

Навчальна книга «Богдан», 2004. 

Тривалість 

курсу 

Спеціальність 241 – 120 год; спеціальність 242 – 150 год. 

Обсяг курсу 96 годин аудиторних занять. З них 96 годин практичних занять та 24 

години (спеціальність 241) та 54 години (спеціальність 242) самостійної 

роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

• знати 

про систему німецької мови, особливості функціонування мовних 

конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою 

курсу, зокрема про фонетичну систему німецької мови, правила читання 

та правопису, структуру основних типів речення (розповідних, 

питальних і наказових); 

граматичний матеріал у межах тем: артиклі, іменник, особові та 

присвійні займенники, прийменники часу та місця, сполучники, часові 

форми дієслова активного стану, модальні дієслова, зворотні дієслова, 

словотворення; 

 базові правила етикету лінгвокультури носіїв німецької мови, 

норми їх мовленнєвої поведінки. 

• вміти  

розмовляти іноземною мовою; обмінюватися інформацією в межах 

знайомих тем і видів діяльності, підтримувати коротку розмову на 

побутові теми, в обсязі тематики, передбаченої програмою; писати 

приватні листи та електронні повідомлення в обсязі, передбаченому 

програмою курсу; 

вирішити більшість питань під час перебування або подорожі у країні, 

мова якої вивчається. 

Ключові слова Німецька мова, лексика, граматика, читання, правопис, синтаксис, 

аудіювання, словотворення 

Формат курсу Очний  

 Передбачається проведення консультації для кращого розуміння тем на 

протязі семестру. 

Теми 1. Bekanntschaft. Personalpronomen. Artikel. 2. Familie und Freunde. 

Possessivpronomen. 3. Essen und Trinken. Deklination der Substantive. 4. 
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Meine Wohnung. Präsens. 5. Mein Tag. Präpositionen mit Dativ. 6. Freizeit. 

Präpositionen mit Akkusativ. 7. Lernen – ein Leben lang. Aussage- und 

Fragesatz. 8. Ferien. Modalverben. 9. Beruf und Arbeit. Präpositionen mit 

Dativ und Akkusativ. 10. In einer fremden Stadt. Imperativ. 11. Gesundheit. 

Pronomen “man”. 12. In der Stadt unterwegs. Präpositionen mit Genitiv. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік в кінці 4 семестру (спеціальність 242), іспит в кінці 4 семестру 

(спеціальність 241), комбінований. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з суміжних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу і 

розуміння мовних джерел. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Комунікативний підхід до навчання. Колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, спільні розробки), дискусія. 

 

Необхідне 

обладнання 

Підручник, ноутбук, мультимедійний проектор 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів  – 25; 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів  – 25; 

 • залік / іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів  – 

50. 

Підсумкова максимальна кількість балів  – 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають тестові письмові 

завдання. Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідування занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх термінів,  визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
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недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

Лексико-граматичний тест для перевірки сформованості у студентів 

лексичної та граматичної складових іншомовної компететності. 

Спілкування на одну з тем соціо-культурної чи краєзнавчої тематики. 

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

завершенню курсу. 

 

 

 


