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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Німецька мова
В2»
1.
Місце в структурно-логічній схемі підготовки:
після вивчення навчальних дисциплін:
- «Вступ до мовознавства»
2. Кількість кредитів за ЄКТС 6.
3. Кількість модулів 4
4. 4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану (зазначити)
обов’язкова
a. 5. Курс - 2 - 4
b. 6. Семестр – 3
c. 7. Кількість годин: – загальна кількість: 180.
- лекції: - практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 60.
- самостійна робота: 108.
- вид підсумкового контролю: екзамен
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання
з навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни «Німецька мова (В2)»

–

інтегративний розвиток мовних знань і мовленнєвих навичок студентів до
рівня практично вільного коректного використання німецької мови у
широкому спектрі комунікативних ситуацій приватного, громадського і
професійного життя, поглиблення міжкультурної компетенції студентів,
підготовка до іспиту на підтвердження мовного рівня.
Завдання курсу: підвищити ефективність комунікації студентів

німецькою мовою за рахунок певних лексичних та комунікативних
вправ;

розвинути

лінгвістичну

і

навчально-стратегічну

компетенції

студентів у межах практичного курсу, удосконалити прагматичні компетенції
в усіх п`яти видах мовленнєвої діяльності студентів (аудіювання, читання,
говоріння, письмо, медіація), сприяти розвитку міжкультурної компетенції
студентів через їх мотивацію до вивчення різних аспектів соціального і
культурного життя німецькомовних країн, а також основ комунікативної
лінгвістики і теорії міжкультурної комунікації.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні
результати навчання
№
з/п

Компетентності, якими
повинен оволодіти студент

Програмні результати навчання

Загальні компетентності
1 Здатність
до
пошуку, Вміти ефективно працювати з
опрацювання
та
аналізу інформацією: добирати необхідну
інформації з різних джерел.
інформацію з різних джерел,
зокрема з фахової літератури та
електронних
баз,
критично
аналізувати й інтерпретувати її,
впорядковувати, класифікувати й
систематизувати.
2 Уміння виявляти, ставити та Розуміти
основні
проблеми
5

вирішувати проблеми.

філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням
доцільних
методів
та
інноваційних підходів.
3 Здатність
до
абстрактного Знати й розуміти основні поняття,
мислення, аналізу та синтезу.
теорії та концепції обраної
філологічної спеціалізації, уміти
застосовувати їх у професійній
діяльності.
4 Навички
використання Використовувати інформаційні й
інформаційних і комунікаційних комунікаційні технології для
технологій
вирішення
складних
спеціалізованих задач і проблем
професійної діяльності.
5 Здатність проведення досліджень Мати навички участі в наукових
на належному рівні.
та/або прикладних дослідженнях
у галузі філології.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
6 Здатність до збирання й аналізу, Збирати,
аналізувати,
систематизації та інтерпретації систематизувати й інтерпретувати
мовних,
літературних, факти мови й мовлення й
фольклорних
фактів, використовувати їх для розв’язання
інтерпретації та перекладу тексту складних задач і проблем у
(залежно
від
обраної спеціалізованих
сферах
спеціалізації).
професійної
діяльності
та/або
навчання.
7 Здатність
вільно
оперувати Знати й розуміти основні поняття,
спеціальною термінологією для теорії
та
концепції
обраної
розв’язання професійних завдань. філологічної спеціалізації, уміти
застосовувати їх у професійній
діяльності.
Навчальна дисципліна є обов’язковою.
Форма підсумкового контролю знань: екзамен
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Німецька мова В2» укладена відповідно
до

освітньо-професійної

програми

підготовки

здобувачів

першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» освітня
6

програма «Філологія», затвердженої наказом по університету від «22»
березня 2019 р., № 60-Н.
Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи
у розрізі тем

Modul 1. Kommunikative Strategien bei B2 Niveau
Відвідування
занять; Домашнє додаткове читання,
захист
домашнього словникова робота; виконання
завдання; обговорення письмових завдань;
теоретичного
та підготовка презентації; пошук
практичного матеріалу (підбір) та огляд літературних
(усні
відповіді); джерел за заданою
виконання навчальних проблематикою; індивідуальна
завдань
(письмові робота в комп’ютерному класі
завдання); презентації; https://www.schubert-verlag.de/
контрольна робота на aufgaben/arbeitsblaetter_b2/b2_
занятті
erkund_arbeitsblaetter_index.htm.
(Modulkontrollarbeit);
завдання самостійної
роботи.
Modul 2
Lexikalische Kompetenzen für B2 Niveau
Thema 4 Arbeit
Відвідування
занять; Домашнє додаткове читання,
Thema 5
захист
домашнього словникова робота; виконання
Elternhaus
завдання; обговорення письмових завдань;
Thema 6
теоретичного
та підготовка презентації; пошук
Gesundheit
практичного матеріалу (підбір) та огляд літературних
(усні
відповіді); джерел за заданою
виконання навчальних проблематикою; індивідуальна
завдань
(письмові робота в комп’ютерному класі
завдання); презентації; https://www.schubert-verlag.de/
контрольна робота на aufgaben/arbeitsblaetter_b2/b2_
занятті
erkund_arbeitsblaetter_index.htm.
(Modulkontrollarbeit);
завдання самостійної
роботи.
Modul 3
Grammatische Kompetenzen für B2 Niveau
Thema 1
Schönheitsideale
Thema 2
Beziehungen
Thema 3 Dinge.
Konsum
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Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи
у розрізі тем

Modul 1. Kommunikative Strategien bei B2 Niveau
Thema 7
Konnektoren
Thema 8
Konnektoren
Thema 9
Textgrammatik

Thema 10
Stellungnahme
Thema 11
Grafikbeschreibung
Thema 12
Textproduktion

8

Відвідування
занять; Домашнє додаткове читання,
захист
домашнього словникова робота; виконання
завдання; обговорення письмових завдань;
теоретичного
та підготовка презентації; пошук
практичного матеріалу (підбір) та огляд літературних
(усні
відповіді); джерел за заданою
виконання навчальних проблематикою; індивідуальна
завдань
(письмові робота в комп’ютерному класі
завдання); презентації; https://www.schubert-verlag.de/
контрольна робота на aufgaben/arbeitsblaetter_b2/b2_
занятті
erkund_arbeitsblaetter_index.htm.
(Modulkontrollarbeit);
завдання самостійної
роботи.
Modul 4.
Kommunikative Strategien beim Sprechen
Відвідування
занять;
захист
домашнього
завдання; обговорення
теоретичного
та
практичного матеріалу
(усні
відповіді);
виконання навчальних
завдань
(письмові
завдання); презентації;
контрольна робота на
занятті
(Modulkontrollarbeit);
завдання самостійної
роботи.

Домашнє додаткове читання,
словникова робота; виконання
письмових завдань;
підготовка презентації; пошук
(підбір) та огляд літературних
джерел за заданою
проблематикою; індивідуальна
робота в комп’ютерному класі
https://www.schubert-verlag.de/
aufgaben/arbeitsblaetter_b2/b2_
erkund_arbeitsblaetter_index.htm.

9

Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю знань
Система поточного і підсумкового контролю має за мету оцінювання
рівня сформованості тих чи інших компетентностей та досягнення
програмних результатів навчання за навчальною дисципліною «Німецька
мова В2».
Компетентність як інтегрований результат індивідуальної навчальної
діяльності студентів, формується на основі оволодіння ними змістовими
(знання), процесуальними (уміння) і мотиваційними компонентами, його
рівень виявляється в процесі оцінювання.
Визначення рівня сформованості дисциплінарних компетентностей
(результатів навчання) здійснюється за: певним розділом (темою) робочої
програми навчальної дисципліни; практичними заняттями (контрольні
завдання, перевірка та захист індивідуального завдання, тестування тощо).
Об’єктами контролю є: робота студентів на лекціях, практичних, заняттях,
якість та своєчасність виконання індивідуальних і домашніх завдань,
поточних модульних робіт. Контрольні заходи здійснюються науковопедагогічними працівниками і включають поточний і підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, практичних,
перевірки виконання індивідуальних і домашніх завдань та має на меті
перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної
дисципліни та оцінювання набутих компетентностей. Під час проведення
лекцій застосовуються такі методи контролю, як усне опитування студентів з
питань, визначених планом лекцій та пов’язаних з матеріалом попередніх
лекцій, дискусійне обговорення проблемних питань з теми лекції та інше. На
практичних заняттях контроль здійснюється при розв’язуванні окремими
студентами та «малими групами» комплексу практичних задач і проблемних
ситуацій та інше. Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і
домашніх
завдань
здійснюється
за
допомогою
перевірки
науковопедагогічним працівником результатів розв’язання ситуаційних
завдань.
Поточний контроль, який застосовується під час проведення поточних
модульних робіт, здійснюється при перевірки виконання відповідних тестів в
письмовій формі або за допомогою відповідного програмного забезпечення
комп’ютерної підтримки освітнього процесу, при перевірки виконання
практичних ситуацій в письмовій формі тощо.
Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни
здійснюється у формі екзамену. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни
дорівнює сумі всіх балів, отриманих за поточну успішність, виконання
поточних модульних робіт та екзамен.
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх видів
навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки
можуть бути додані бали у розмірі до 10 % від загальної підсумкової оцінки,
коефіцієнт мотивації (0,1). Мотивація студентів застосовується за умови
виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим
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навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з навчальної
дисципліни незалежно від результатів виконання. Застосування та конкретне
значення коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності студентів
визначається науково-педагогічним працівником кафедри враховуючи
активність студента при вивченні навчальної дисципліни (відвідування
навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, виконання
поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі тощо).
Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може
перевищувати 100 балів. Додаткові бали додаються до загальної підсумкової
оцінки за вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не
може перевищувати 100 балів.
Таблиця 5. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами
вивчення навчальної дисципліни «Німецька мова В2»
Види робіт
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (2 бали); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу
занять (2 бали); виконання навчальних завдань (2 бали);
завдання самостійної роботи (3 бали); поточна модульна
робота (3 бали).
Модуль 2 (теми 4- 6): відвідування занять (2 бали); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу
занять (2 бали); виконання навчальних завдань (2 бали);
завдання самостійної роботи (3 бали); поточна модульна
робота (3 бали).
Модуль 3 (теми 7-9): відвідування занять (2 бали); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу
занять (2 бали); виконання навчальних завдань (2 бали);
завдання самостійної роботи (3 бали); поточна модульна
робота (3 бали).
Модуль 1 (теми 10-12): відвідування занять (2 бали); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу
занять (2 бали); виконання навчальних завдань (2 бали);
завдання самостійної роботи (3 бали); поточна модульна
робота (3 бали).
Екзамен
Разом
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Максимальна
кількість
балів

60

40
100

Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Німецька мова В2»

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка
за
шкалою
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з
вивчення навчальної дисципліни «Німецька мова В2»
Форма
роботи
1.
Навчаль
на

2. Науководослідна

Разом

12

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь в конкурсах на кращого
знавця дисципліни:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
3. Виконання індивідуальних
навчально-дослідних завдань
підвищеної складності
1. Участь в наукових гуртках
2. Участь в наукових студентських
конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
3. Наукові публікації

Бали

5
5

5

5
5

5
30

Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процессу
1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних
продуктів Microsoft Office.
2.

Спеціалізоване

програмне

забезпечення

комп’ютерної

підтримки

освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік
конкретних програмних продуктів – відсутнє
3. Дистанційний курс «Німецька мова В2», який розміщено у програмній
оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного навчання ПУЕТ
(https://el.puet.edu.ua/).

Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації
Інформаційні джерела
1. Dieter Maenner Prüfungstraining DaF: B2 - Goethe-Zertifikat B2 Neubearbeitung: Übungsbuch mit Lösungsbeileger und Audio-Download
Taschenbuch. – Kassel : Cornelson Verlag, 2018.
2. Gabi Baier (Autor), Roland Dittrich Prüfungstraining DaF: B2 - GoetheZertifikat:

bungsbuch

mit

CDs.

Inkl.

Lösungen,

Hörexte

und

Antwortbogen: Učebnice + Klíč + CD Taschenbuch. – Kassel : Cornelson
Verlag, 2007 .
3. Carola Heine und Elisabeth Lazarou

Prüfungstraining DaF: B2/C1 -

TestDaF: Übungsbuch mit autorisiertem Modelltest und CDs, - Kassel :
Cornelson Verlag, 2007.
4. Hans-Jürgen Hantschel (Autor), Verena Klotz (Autor), Paul K Mit Erfolg zu
telc Deutsch B2: Zertifikat Deutsch Plus. Textbuch + Audio-CD
Taschenbuch. – Stuttgart : Ernst Klett International, 2010 .
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5. Evelyn Frey Fit fürs Goethe-Zertifikat B2: Prüfungstraining. Deutsch als
Fremdsprache / Lehrbuch mit integrierter Audio-CD (Fit für ... Erwachsene)
Taschenbuch – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2007.
6. Schatz H. Fertigkeit Sprechen. Fernstudieneinheit 20. Berlin; u.a.:
Langenscheidt, 2006.
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