
Повна назва: Основна іноземна мова 

Статус: Нормативна 

Мета:формування у студентів фундаментальних знань з німецької мови, а саме 

базовихаспектів фонетики, граматики, лексики, стилістики та країнознавства.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни складається з двох змістових модулів, кожен з яких 

поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує 

кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) семінарські заняття із вивчення та засвоєння матеріалу 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК 

ЗАСАДНИЧА СТРАТЕГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, СУСПІЛЬСТВА, 

ЛЮДИНИ 

1

1 
Алфавіт та правила читання 

німецькою 
 - 4 

  
4 

1

2 

Поняття та призначення 

категорій частин мови, 

загальний огляд 

граматичної системи 

німецької 

 - 4   5 

3

3 

Числівники та їх вимова 

 
 - 4   4 

4

4 

Іменник та його категорії.  

 
 - 4   5 

5

5 

Відмінювання іменників. 

Означений та неозначений 

артиклі, специфіка 

використання 

 

 - 4   5 

6

6 

Підказки у визначенні роду 

іменників, утворення 

множини та відмінюванні 

іменників у множині 

  4   4 

7

7 

Прикметник та його 

категорії 

 

  4   4 

8

8 

Відмінювання 

прикметників 

 

  4   4 

9

9 

Утворення найвищого та 

порівняльного ступенів. Їх 

відмінювання у 

словосполученнях та 

  4   4 



реченнях 

 

1

10 

Порядок слів у німецьких 

реченнях: розповідне, 

питальне, спонукальне.  

 

  4   5 

1

11 

Членування тексту 

німецькою, інтонація та 

мелодика під час читання 

 

  4   5 

1

12 

Знайомство, основні 

відомості про себе 

 

  4   5 

1

13 

Мій дім, моя кімната. 

Основні дані 

 

  4   5 

1

14 

Моє хоббі. Хоббі моїх 

друзів.  

 

  4   5 

 

15 

Свята та святкові дні й 

нагоди.  

Подорожі та пригоди 

 

  4   5 

1

16 

Німеччина як країна та 

німці як народ 

 

  4   5 

1

17 

Презентація України на 

міжнародній арені 

 

  4   5 

1

18 

Розмови про буденне   4   5 

1

19 

ЗМІ та аналітичне 

сприйняття публіцистики 

 

  4   5 

Знання та навички: студенти повинні 

знати:,  

 принципи формування словосполучень, речень та текстівмісце соціальної 

відповідальності в діяльності підприємства;  

 основні відомості стосовно німецької мови, осередку її існування, обставин 

виникнення та хронології 

 інформацію по основних німецькомовних країнах, їх особливостях та 

функціонуванню 

 склад сучасної політичної картини світу та місце у ній німецькомовних та 

україномовних осередків 

 певні реалії, наявні у німецькій культурі та відсутні в українській 

 набір ідіоматичних висловів та словосполучень 

вміти: 

 формувати зв’язні речення та тексти німецькою мовою на відповідний 

спектр тем 

 формувати власну думку, використовуючи наявну лексику та засоби 

словотвору, а також граматичні, синтаксичні та інтонаційні правила побудови речень 

 достатньо вільно підтримувати бесіду з носієм мови на вивчені теми 



 відповідати на питання, пов’язані з діяльністю німецькомовних країн, їх 

історією та реаліями 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 години / 3 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях;іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контрольз дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді атестації, іспиту або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу 

та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 
 

Греков Володимир Олегович 

Старший викладач кафедри ТПП з німецької мови Інституту філології 

Освіта та професійний шлях: 

В 2013 р. закінчив філологічний факультет Чорноморського державного 

університету ім. Петра Могили. З цього часу працює викладачем, старшим 

викладачем кафедри ТПП з німецької мови.  

Звання, нагороди та особисті відзнаки:  

2015 – присвоєно звання старшого викладача кафедри ТПП зі німецької мови 

Наукові інтереси: перекладознавство, підготовка перекладачів-синхроністів 

Електронна адреса: vovagrekov@gmail.com 

Телефон: 0939820003 

 


