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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Іноземна мова (англійська) 

Викладач (-і) Савчак Ірина Василівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу 

Контактний телефон викладача 0503734146 

E-mail викладача irynasavchak14@gmail.com 

Формат дисципліни 2.Цикл професійної підготовки 

2.1.Обов’язкові дисципліни 

2.1.1. Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни  

Посилання на сайт дистанційного навчання http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOn

eCourse&id_cat=48&id_cou=292 

Консультації Консультація до екзамену 1 год., консультації до 

самостійної роботи проводиться на практичних 

заняттях та на дистанційних навчаннях 

2. Анотація до курсу 

Курс «Іноземна мова (англійська)» спрямований на розвиток мовної компетенції майбутніх фахівців – 

вчителів історії і суспільствознавства в загальноосвітніх навчальних закладах- до рівня ретельного 

та усвідомленого використання англійської мови у широкому колі реальних ситуацій на міжособистісному 

та освітньому рівнях. Курс охоплює систематичне засвоєння студентами основних мовленнєвих навичок 

(читання, письма, активного спілкування та аудіювання). Вивчення іноземної мови спрямоване на 

формування та розвиток логічного мислення студентів, їх іншомовних мовленнєвих здібностей, форм 

монологічного і діалогічного мовлення, різних видів пам’яті, уяви, уміння самостійно працювати з 

матеріалом. Важливим також є спрямування навчального процесу на формування і розвиток основних 

навичок та вмінь у соціальному спілкуванні, а також стратегій самостійного вивчення англійської мови. 

Дисципліна «Іноземна мова (англійська)» передбачає подальшу підготовку студентів до опанування 

професійного аспекту англійської мови спеціальності. 

 

3. Мета та цілі курсу  

          Метою вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» є формування і розвиток англомовної 

професійної комунікативної компетентності у студентів спеціальності Середня освіта (Історія). Це, своєю 

чергою, передбачає оволодіння студентами англійською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій 

формах в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про 

систему англійської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, 

сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій, а також 

формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку. 

.  

4. Результати навчання (компетентності) 

Курс «Іноземна мова» спрямований на досягнення студентом таких компетентностей та результатів 

навчання: 

Загальні компетентності: 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній і невербальній формах різного 

обсягу й складності, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів іноземною мовою (D15). 

– використовувати іноземну мову на рівні необхідному для професійної діяльності (D16). 

– організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка 

ґрунтується на здобутих знаннях, демократичних і гуманістичних цінностях (D28). 

– здатність діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні можливості  кожного члена 

суспільства та педагогічного й учнівського колективів, враховувати гендерний підхід, 

проводити громадянсько-патріотичне виховання (D31). 
Фахові компетентності: 

– Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти 

та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=48&id_cou=292
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=48&id_cou=292
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=48&id_cou=292


професійно спрямованих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній 

школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) 

українською – державною мовою; здатність реагувати мовними засобами іноземної мови 

на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на практиці. 

– Лінгвістична (С3) – здатність отримувати і передавати професійну інформацію іноземною 

мовою; уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. 

– Соціальна і громадянська компетентність (С6) –  здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в команді з 

дотриманням етичних норм і цінностей сучасного мультикультурного суспільства, діяти 

громадсько і соціально відповідально та з почуттям поваги до оточуючих.  

– Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів іноземною мовою (С24). 

– Здатність формувати історичну свідомість, громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-патріотичне виховання серед молоді. 

Здатність вільно спілкуватись із носіями мови, чітко, детально висловлюватись з широкого 

кола тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і 

проти (С37). 
Результати навчання: 

- вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями іноземною мовою 

усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

- розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній і невербальній формах різного 

обсягу й складності, дотримуючись грамотності. 

- ефективно використовувати іноземну мову на рівні необхідному для професійної діяльності; 

- співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних 

політичних поглядів тощо; 

- застосовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення типових задач і 

проблем професійної діяльності; 

- розуміти основні проблеми освіти та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних 

методів та інноваційних підходів. 

- використовувати знання, вміння і навички із дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів. 

- організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу (в тому 

числі  здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня),  

- розуміти значення культури як форми людського існування,  поважати різноманіття та 

мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва;  

- здійснювати діяльність, спрямовану на збереження і використання історико-культурної 

спадщини в навчальних, наукових і просвітницьких цілях. 
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції - 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 60 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

1,2 Середня освіта 1 нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін виконання 

1 семестр 



Personality types. 

Charisma 

 

Практичне 

заняття, (4 

год.) 

самостійна 

робота 8 

год. 

2,6 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

4год. 

6 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Grammar 

(Present Tenses) 

Практичне 

заняття, (4 

год.) 

самостійна 

робота 8 

год. 

3, 4, 5 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

4 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Модульна 

контрольна 

робота. 

Практичне 

заняття (4 

год.) 

 

Контрольні 

завдання, 

розроблені 

викладачем 

Лексико-

граматичний 

контроль, 

тестування. 2 год. 

10 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

Travel Практичне 

заняття, (4 

год.) 

самостійна 

робота 8 

год. 

1,2,6 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

4год. 

6 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

Grammar (Past 

Tenses) 

Практичне 

заняття, (4 

год.) 

самостійна 

робота 8 

год. 

3, 4, 5 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

4 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Модульна 

контрольна 

робота. 

Практичне 

заняття(4 

год.) 

 

Контрольні 

завдання, 

розроблені 

викладачем 

Лексико-

граматичний 

контроль, 

тестування. 2 год. 

10 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

Work. Jobs. 

Homeworking. 

Практичне 

заняття, (4 

год.) 

самостійна 

робота 8 

год. 

1,2,3 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

4год. 

6 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

Grammar (Noun) Практичне 

заняття, (4 

год.) 

самостійна 

робота8 год. 

3, 4, 5 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

4 год. 

4 Протягом семестру, 

згідно розкладу 

занять 

Підсумковий 

контроль. 

Модульна 

контрольна 

робота. 

Практичне 

заняття (4 

год.) 

 

Контрольні 

завдання, 

розроблені 

викладачем 

Лексико-

граматичний 

контроль, 

тестування. 2 год. 

10 Протягом семестру, 

згідно з розкладом 

2 семестр   

Language. 

Disappearing 

languages. 

Практичне 

заняття, (4 

год.) 

самостійна 

робота8 год. 

2 ,6 Виконання лексико- 

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативного 

характеру 

4 год. 

3 Протягом семестру, 

згідно розкладу  

Grammar (Future 
tenses) 

Практичне 
заняття, (4 
год.) 

3, 4, 5 Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 

2 Протягом семестру, 
згідно розкладу 
занять 



самостійна 
робота8 год. 

комунікативного 
характеру 
4 год. 

Модульна 

контрольна 
робота. 

Практичне 
заняття (4 
год.) 
 

Контрольні 
завдання, 
розроблені 
викладачем 

Лексико-
граматичний 
контроль, 
тестування. 2 год. 

3 Протягом семестру, 
згідно з розкладом 

Education. 
University 

education. The 
oldest 
Universities. 

Практичне 
заняття, (2 
год.) 
самостійна 
робота 4 
год. 

1, 2, 6 
 

Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
4 год. 

3 Протягом семестру, 
згідно розкладу  

Grammar 
(Adjectives, 

degrees of 
comparison)  
 

Практичне 
заняття, (2 
год.) 
самостійна 
робота4 год. 

3, 4, 5 Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
4год. 

2 Протягом семестру, 
згідно розкладу 
занять 

Модульна 

контрольна 
робота. 

Практичне 
заняття (2 
год.) 
 

Контрольні 
завдання, 
розроблені 
викладачем 

Лексико-
граматичний 
контроль, 
тестування. 2 год. 

3 Протягом семестру, 
згідно з розкладом 

Media and Arts. 
Types of media. 

Практичне 
заняття, (2 
год.) 
самостійна 
робота4 год. 

1, 2, 3 Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
4 год. 

3 Протягом семестру, 
згідно розкладу  

Grammar 
(Passive Voise) 

Практичне 
заняття, (2 
год.) 
самостійна 
робота4 год. 

3, 4, 5 Виконання лексико- 
граматичних 
завдань; вправи 
комунікативного 
характеру 
4год. 

2 Протягом семестру, 
згідно розкладу 
занять 

21.Підсумковий 
контроль. 

Модульна 
контрольна 
робота. 

Практичне 
заняття (2 
год.) 
 

Контрольні 
завдання, 
розроблені 
викладачем 

Лексико-
граматичний 
контроль, 
тестування. 2 год. 

4 Протягом семестру, 
згідно з розкладом 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 
курсу 

Система оцінювання курсу відбувається згідно з критеріями 
оцінювання навчальних досягнень студентів, що регламентовані в 
університеті. У першому семестрі робота студентів оцінюється у 100 
балів (максимум), з яких 50 балів – робота на практичних заняттях, 30 
балів контрольні роботи, 20 балів – самостійна робота. Для отримання 
заліку достатньо отримати загальну кількість – 50 балів. Допуск до 
іспиту становить максимум 50 балів (30 – поточний контроль, 10 балів 
– контрольні роботи, 10 балів самостійна робота), бал за складання 
іспиту (підсумковий контроль) становить максимум 50 балів. 

Вимоги до письмової роботи Передбачено по три письмові модульні контрольні роботи на семестр 
(максимум 30 балів у першому семестрі та 10 балів у другому 
семестрі). 

Семінарські заняття Оцінюється відвідуваність усіх занять упродовж семестру за 5-
бальною шкалою. Максимальна кількість 30 балів розраховується як 
середнє арифметичне усіх занять з ваговим коефіцієнтом 1. 

Умови допуску до підсумкового 
контролю 

При виставленні допуску до іспиту (максимум 50 балів) враховуються 
навчальні досягнення студентів (бали), набрані на поточному 
опитуванні під час контактних (аудиторних) годин, при виконанні  

 



__________________________________завдань для самостійної роботи, а також бали письмових робіт.________
_________________________________________ 7. Політика курсу__________________________________________
Making mistakes is a natural part of the language learning process. The key is to learn from these mistakes. Don’t 
be afraid to try out new things in English but always remember to reflect on them and decide what was successful 
and what you need to keep working on

___________ ______ _ _ _ _ _ _____  8. Рекомендована література __________________________________
1. Elizabeth Sharman Across Cultures, Longman / Pearson Education Limited, 2004.

2. Language Leader. Coursebook, Longman / Pearson Education Limited, 2004.

3. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner Grammar Express, Longman / Pearson Education Limited, 2003.

4. L. G. Alexander Longman English Grammar / Longman / Pearson Education Limited, 2004.

5. Raymond Murphy English Grammar in Use / Cambridge University Press? 1988.

6. Dooley Jenny, Evans Virginia Grammarway 4 / J. Dooley // Express Publishing, 2016
7. Alexander L. G. Longman English Grammar / L. Alexander // Longman, Pearson Education Limited, -  2004.

8. Redman Stuart English Vocabulary in' Use (pre-intermediate and intermediate) // Cambridge University Press, 
-2001 .

9. Malcom Mann, Steve Taylor-Knovles Destination С land C2 / M. Mann // Macmillan Publishers Limited, 
2008.

10. Павліченко О. M. Англійська мова. Граматичний практикум . III рівень —  X Ранок, 2011. — 320 с.
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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Іноземна мова (німецька) 

Викладач (-і) Солюк Мар’яна Миколаївна 

Контактний телефон 

викладача 

+38(0342)752027 

E-mail викладача mariana.soliuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни 2.Цикл професійної підготовки 

2.1. Обов’язкові дисципліни 

2.1.1. Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС - 6 (180 год.) 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації Обговорення загальнометодологічних, лексичних, 

граматичних аспектів курсу 

2. Анотація до курсу 

Іншомовна підготовка є невід’ємним складником формування професійної 

компетентності та важливою передумовою академічної та професійної компетентності 

студентів. Програма «Іноземна мова» розрахована на студентів бакалаврської програми. 

Програма передбачає систематизацію знань студентів з англійської мови в усіх її аспектах 

в рамках компетентнісного підходу. 

Курс іноземної мови носить міждисциплінарний характер та реалізується засобами 

предметно-мовного інтегрованого навчання шляхом використання сучасних технологій 

навчання міжкультурної комунікації, є одним із способів поєднання курсів гуманітарного 

циклу з дисциплінами фахової підготовки студентів. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання курсу «Іноземна мова» це підготовка висококваліфікованих фахівців 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»; формування, розвиток та закріплення основних 

мовних навичок та вмінь з іноземної мови; формування лексичної бази із повсякденного 

спілкування із подальшим її використанням у мовній практиці; формування загальних, 

спеціальних, професійних компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування 

стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов, формування професійних компетентностей майбутніх учителів 

історії і суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами до впровадження 

інноваційних технологій з метою безперервного подальшого навчання та підвищення 

професійного рівня, що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та 

затребуваності на ринку праці; виховання високоморальних, патріотичних, освічених 

особистостей, спроможних вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України.  

4. Результати навчання (компетентності) 
Курс «Іноземна мова» спрямований на досягнення студентом таких компетентностей та 

результатів навчання: 

Загальні компетентності: 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності і вимог до написання 

наукових та навчальних текстів іноземною мовою (D15). 

– використовувати іноземну мову на рівні необхідному для професійної діяльності 

(D16). 

– організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


яка ґрунтується на здобутих знаннях, демократичних і гуманістичних цінностях 

(D28). 

– здатність діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і 

розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні 

можливості  кожного члена суспільства та педагогічного й учнівського колективів, 

враховувати гендерний підхід, проводити громадянсько-патріотичне виховання 

(D31). 
Фахові компетентності: 

– Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у 

практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів професійно спрямованих наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-

виховного процесу в основній (базовій) середній школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) 

українською – державною мовою; здатність реагувати мовними засобами іноземної 

мови на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на практиці. 

– Лінгвістична (С3) – здатність отримувати і передавати професійну інформацію 

іноземною мовою; уміння посередницької діяльності та міжкультурного 

спілкування. 

– Соціальна і громадянська компетентність (С6) –  здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в 

команді з дотриманням етичних норм і цінностей сучасного мультикультурного 

суспільства, діяти громадсько і соціально відповідально та з почуттям поваги до 

оточуючих.  

– Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі 

навчальної інформації, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових 

та навчальних текстів іноземною мовою (С24). 

– Здатність формувати історичну свідомість, громадянську позицію, політичну 

культуру, національну пам’ять, провадити громадянсько-патріотичне виховання 

серед молоді. Здатність вільно спілкуватись із носіями мови, чітко, детально 

висловлюватись з широкого кола тем, виражати свою думку з певної проблеми, 

наводячи різноманітні аргументи за і проти (С37). 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

180 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції - 

практичні  60 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний 

/ 

вибірковий 

2     

014.03 Середня 

освіта (історія) 

 

перший Нормативний  

 

Тематика курсу 



Тема, план Ф

о

р

м

а

 

з

а

н

я

т

т

я 

Література Завдання, год Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконання 

1 модуль 

1. Модуль 1 

ЗМ1. Eine fremde 

Stadt.  

Тhema 1: Eine 

fremde Stadt. 

Ankunft. 

Форми звернення у 

німецькій мові. 

Фрази, що 

використовуються 

на вокзалі і при 

орієнтації у 

невідомому місті. 

Діалоги по темі. 

Практичне 

заняття 

1, 2 

1, 5 

Опрацювання 

лексики за 

темою; 

виконання 

лексико-

граматичних 

завдань; 

складання 

діалогів 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

2. Grammatik.   

Теперішній час. 

Відмінювання 

слабких дієслів. 

Тренувальні вправи.   

Практичне 

заняття 

1, 5 Виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

3. Grammatik.  

Відмінювання 

сильних дієслів. 

Числівники: роки у 

німецькій мові. 

Тренувальні вправи.   

Практичне 

заняття 

1, 5 Виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

4. Ein Tag in Essen. 

Дані про визначні 

пам’ятки 

архітектури у 

німецькому місті. 

Усна тема «Моє 

рідне місто». 

Практичне 

заняття 

1, 2 

 

Виконання 

лексико-

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативног

о характеру  

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

5. Wiederholung. 

Konrtollarbeit. 

Практичне 

заняття 

1, 2 Повторення 

лексичного 

5 

балів 

Протягом 

семестру 



 матеріалу. 

Вправи мовно-

комунікативног

о та 

граматичного 

характеру. 

Закріплення 

мовних блоків 

до теми. 

Контрольна 

робота. 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

згідно з 

розкладом 

занять 

6. Тhema 2: 

Tagesablauf – Arbeit 

– Freizeit 

Am Morgen. 

Опрацювання тексту 

«Am Morgen». 

Фрази, що 

використовуються в 

повсякденному 

житті, до теми «Мій 

розпорядок дня».  

Практичне 

заняття 

1, 2 

 

Опрацювання 

лексики за 

темою;  

Вправи 

комунікативног

о характеру; 

написання есе 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

7. Grammatik.   

Дієслова з 

відокремлюваними 

та 

невідокремлюваним

и префіксами, 

дієслова зі 

зворотним 

займенником sich. 

Тренувальні вправи.   

Практичне 

заняття 

1, 5 Виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

8.Das Interview. 

Grammatik.  

Опрацювання тексту 

«Das Interview». 

Модальні дієслова в 

німецькій мові. 

Тренувальні вправи. 

Фонетика. 

Практичне 

заняття 

1, 2 

1, 5 

Опрацювання 

лексики за 

темою; 

виконання 

лексико-

граматичних 

завдань 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

9.Freizeit.  

Діалоги по темі. 

Усна тема «Мій 

робочий день».  

Практичне 

заняття 

1, 2 

 

Складання 

діалогів  

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

10. Wiederholung. 

Konrtollarbeit. 

Практичне 

заняття 

1, 2 

1, 5 

Повторення 

лексичного 

5 

балів 

Протягом 

семестру 



 матеріалу. 

Вправи мовно-

комунікативног

о та 

граматичного 

характеру. 

Закріплення 

мовних блоків 

до теми. 

Контрольна 

робота. 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

згідно з 

розкладом 

занять 

11. Тhema 3: 

Sprachen lernen  

Lernen: wie und 

warum? 

Grammatik. 

Опрацювання тексту 

«Lernen: wie und 

warum?» Робота над 

словами по темі. 

Майбутній час. 

Тренувальні вправи. 

Практичне 

заняття 

1, 2 

1, 5 

Опрацювання 

лексики; 

виконання 

вправ; 

складання 

діалогів; 

Виконання 

граматичних 

вправи  

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

12. Im Deutschkurs. 

Опрацювання 

лексики до теми «На 

занятті з іноземної 

мови». Діалоги по 

темі.  

Практичне 

заняття 

1, 2 

 

Аудіювання; 

виконання 

лексико-

граматичних 

завдань; вправи 

комунікативног

о характеру  

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

13. Grammatik. 

Прикметник. 

Відмінювання 

прикметників. 

Тренувальні вправи. 

Практичне 

заняття 

1, 5 Виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

14. Lerntipps. 

Поради для кращого 

вивчення іноземної 

мови. Усна тема «Як 

я вивчаю іноземну 

мову». Фонетика.  

Практичне 

заняття 

1, 2 год. Презентація 

прочитаного 

твору; дискусії 

щодо 

прочитаного 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



15. Wiederholung. 

Konrtollarbeit. 

 

Практичне 

заняття 

1, 2 

1, 5 

Повторення 

лексичного 

матеріалу. 

Вправи мовно-

комунікативног

о та 

граматичного 

характеру. 

Закріплення 

мовних блоків 

до теми. 

Контрольна 

робота. 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

2 модуль 

1. Тhema 1: Reisen. 

Ferien an der 

Nordsee. 

Опрацювання тексту 

«Ferien an der 

Nordsee». Лексика 

по темі «Подорожі».  

Практичне 

заняття 

1, 2 Опрацювання 

лексики за 

темою; 

виконання 

лексико-

граматичних 

завдань 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

2. Grammatik.   

Форма минулого 

часу (перфект). 

Вживання минулого 

часу у реченнях. 

Тренувальні вправи.   

Практичне 

заняття 

1, 5 Виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

3. Ausflug nach 

Seebüll. 

Опрацювання тексту 

«Ausflug nach 

Seebüll».  

Die Rückfahrt. 

Фрази, що 

використовуються у 

транспорті. Діалоги 

по темі. Фонетика. 

Усна тема «Подорож 

моєї мрії». 

Практичне 

заняття 

1, 2 Опрацювання 

лексики за 

темою; 

виконання 

лексико-

граматичних 

завдань 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

4. Wiederholung. 

Konrtollarbeit. 

 

Практичне 

заняття 

1, 2 

1, 5 

Контроль

ні 

завдання, 

розроблен

і 

Повторення 

лексичного 

матеріалу. 

Вправи мовно-

комунікативног

о та 

граматичного 

10 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



викладаче

м 

характеру. 

Закріплення 

мовних блоків 

до теми. 

Контрольна 

робота. 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5. Тhema 2: 

Wohnen.  

Turmwohnung. 

Опрацювання 

лексики та діалогу 

до теми «Wohnen».  

Практичне 

заняття 

1, 2 Опрацювання 

лексики за 

темою; 

складання 

діалогів 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

6. Grammatik. 

Форма минулого 

часу (претерит). 

Повторення та 

закріплення 

вивченого 

граматичного 

матеріалу за 

допомогою 

тренувальних вправ. 

Практичне 

заняття 

1, 5 Виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

7. Wohnen in Bern. 

Опрацювання тексту 

«Wohnen in Bern». 

Введення нової 

лексики до теми. 

Практичне 

заняття 

1, 2 Опрацювання 

лексики за 

темою; 

виконання 

лексико-

граматичних 

завдань 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

8. In der Siedlung. 

Діалоги по темі. 

Фонетика. Усна тема 

«Моя кімната». 

Практичне 

заняття 

1, 2 

 

Опрацювання 

лексики за 

темою; 

виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

9. Wiederholung. 

Konrtollarbeit. 

 

Практичне 

заняття 

1, 2 

1, 5 

Контроль

ні 

завдання, 

розроблен

Повторення 

лексичного 

матеріалу. 

Вправи мовно-

комунікативног

о та 

10 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



і 

викладаче

м 

граматичного 

характеру. 

Закріплення 

мовних блоків 

до теми. 

Контрольна 

робота. 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

10. Körper und 

Gesundheit.  

Du musst zum Arzt. 

Опрацювання тексту 

та лексики по темі.  

Практичне 

заняття 

1, 2 

 

Опрацювання 

лексики за 

темою; 

виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

11. Grammatik.  

Складносурядне 

речення у німецькій 

мові. Порядок слів у 

складносурядному 

реченні. 

Практичне 

заняття 

1, 5 Виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

12. Gute Besserung. 

Опрацювання 

діалогу по темі. 

Опрацювання 

лексики. Фрази, які 

використовуються у 

лікаря і у аптеці. 

Практичне 

заняття 

1, 2 

 

Опрацювання 

лексики за 

темою; 

складання 

діалогів 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

13. Grammatik. 

Парні сполучники у 

німецькій мові. 

Практичне 

заняття 

1, 5 Виконання 

граматичних 

вправ 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

14. Ein Arzt gibt 

Auskunft. 

Опрацювання 

тексту. Усна тема 

«Моє здоров’я». 

Фонетика.  

Практичне 

заняття 

1, 2 

 

Опрацювання 

лексики за 

темою; 

складання 

діалогів 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

16. Wiederholung. 

Konrtollarbeit. 

 

Практичне 

заняття 

1, 2 

1, 5 

Контроль

ні 

завдання, 

Повторення 

лексичного 

матеріалу. 

Вправи мовно-

комунікативног

10 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



розроблен

і 

викладаче

м 

о та 

граматичного 

характеру. 

Закріплення 

мовних блоків 

до теми. 

Контрольна 

робота. 

2 год. 

самостійна 

робота 4 год. 

6. Система оцінювання курсу 

Загал

ьна 

систе

ма 

оцін

юван

ня 

курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах 
Оцінка за 

іспит 

Оцінка в 
національній 

шкалі 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 
 

 незадовільно   
(з можливістю повторного складання) 

 
 
Оцінювання здійснюється за національною на ECTS шкалою оцінювання на основі 
100-бальної системи. (Див.: пункт „9.3. Види контролю” Положення про 
організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації 
освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»). Загальні 100 балів включають: 40 балів за практичні заняття; 
40 балів за самостійну роботу; 20 балів за підсумковий контроль 

Вимо

ги до 

пись

мової 

робот

и 

Письмова робота виконується як модульна контрольна робота двічі за семестр і 
оцінюється у 10 балів кожна (20 балів за семестр). 

Прак

тичні  

занят

тя 

Практичне заняття оцінюється у 5 балів (40 балів за семестр).  

Умов

и 

допус

ку до 

підсу

мков

ого 

контр

олю 

Виконання усіх запланованих програмою дисципліни форм навчальної роботи, які 
підлягають контрольному оцінюванню. Мінімальна кількість балів для 
позитивного зарахування курсу – 50 балів 

 
7. Політика курсу 

 



Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У 
випадку таких подій -  реагування відповідно до Положення 1 і Положення 2_____________

1. Martin Müller. Optimal A l: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / M.
Müller. -  Klett (Ernst) Verlag: Stuttgart, 2004. -  112 S.

2. Martin Müller. Optimal A l: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / M. 
Müller, P. Rusch. -  Klett (Ernst) Verlag: Stuttgart, 2004. -  128 S.

1. Паремська, Д. A. Практична граматика (німецька мова): ЬІавч. посібн. / Д. А. 
Паремська. -  9-те вид., переробл. -  K.: Арій, 2014. -  352с.

2. Д. А. Євгененко. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для 
студентів та учнів. Комунікативні вправи і завивання. -  2-е видання, виправлене та 
доповнене / Д. А. Євгененко. - Вінниця : Нова Книга, 2004р -  400с.

3. Драб H.JL Практична граматика німецької мови. Посібник для студентів вищих 
навчальних закладів та учнів старших класів спеціалізованих шкіл / Драб Н.Л., 
Скринька C., Стаброз C., - Вінниця: Нова Книга, 2007. -  280 с.

4. Langenscheidt. Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Das einsprachige 
Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen. / Herausgeber Professor Dr. Dieter Götz, 
Professor Dr. Günther Haensch, Professor Dr. Hans Wellmann. In Zusammenarbeit mit 
der Langenscheidt-Redaktion. -  Berlin-München-Wien-Zürich-New York, 2003. -

5. Lextra -  Deutsch als Fremdsprache. Grammatik -  kein Problem: A1/A2 -  Übungsbuch/ 
Jin, Friederike; Voß, Ute. -  Cornelsen Verlag, 2011. -  S. 136

Інформаційні ресурси

1. www.deutsch-portal.com
2. http://www.stern.de
3. http://de.wikipedia.org
4. http://www.daad.org.ua
5. http://www.kiew.diplo.de
6. http://www.dw.de/deutsch-lernen
7. http://www.deutsch-perfekt.com
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