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Опанування дисципліні дає змогу засвоїти

студентами мовного матеріалу (лінгвістичних,

соціолінгвістичних, дискурсних, прагматичних

знань) та оволодіння різними видами

мовленнєвої діяльності (комунікативними

вміннями у читанні, аудіюванні, нормованого

відтворення усного та писемного мовлення, а

також перекладу з німецької мови на українську,

з української мови на німецьку

неспеціалізованих, спеціалізованих і

професійно орієнтованих текстів у межах сфер

і ситуацій, типових для повсякденного та

професійного спілкування); проходження курсу

розширить словниковий запасу студентів за

рахунок загальновживаної, загальнонаукової,

загально професійної та спеціальної лексики,

що супроводжується формуванням умінь

ефективного й адекватного оперування

загальнолексичними і термінологічними

мінімумами.



Метою вивчення навчальної дисципліни «Практикум усного і писемного мовлення (німецька мова)» є

формування у студентів вищої освіти іншомовної комунікативної компетенції завдяки лінгвістичним (фонетичним,

лексичним, граматичним) засобам, які забезпечують соціальну структуру цієї компетенції в усіх чотирьох видах

мовленнєвої діяльності (аудіювання, читанні, говорінні, письмі), а також здійснення в процесі навчання виховання,

освіти і розвитку особистості студента.

Студенти набудуть наступні компетентості:
загальні: вільне володіння іноземною мовою (німецькою); розуміння лінгвістики як особливої науки, що вивчає

структуру і функціонування мови; здатність працювати автономно; здатність розробляти та управляти проектами;

здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

спеціальні: вести і підтримувати бесіду з будь-якої з пройдених тем розуміти німецьку мову на слух у запису в
межах вивченої лексики; розуміти оригінальну (у тому числі спонтанну) монологічну і діалогічну мову (художню і

повсякденну) при безпосередньому спілкуванні в звукозапису; дати анотацію або рецензію на прочитану книгу або

статтю публіцистичного характеру,художній фільм; володіти монологічною промовою, непідготовленою і

підготовленою, у вигляді повідомлення або доповіді.

Після опанування дисципліни студент буде готовий до сприйняття культури та звичаїв інших країн і народів;

здатний до міжкультурної письмової та усної комунікації іноземною мовами у професійній та повсякденній

сферах; готовий до роботи в іншомовному середовищі.

Володіння німецькою мовою, її граматикою та стилістикою на рівні B1.



Перелік тем навчальної дисципліни :
• Можливості відпочинку молоді Німеччини.

• Подорож.

• Здоровий спосіб життя. Здорова їжа.

• Національна їжа Німеччини та України.

• Спорт в Німеччині та Україні.

• У лікаря. Система охорони здоров'я в Німеччині.

• Мода в житті людини.

• В супермаркеті. Що купляють в Німеччині.

• Захоплення молоді Німеччини та України.

• Відомі міста Німеччини та України .


