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Силабус курсу 

ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

(НП 2019 р. вступу) 

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Освітньо-професійна програма "Лісове господарство"  

Рік навчання: І, Семестр: І  

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська, німецька мови 

 

Керівник курсу 
 

Сахнюк Вікторія Василівна 

wiktorijast@gmail.com, +380964680237 

 
Опис дисципліни 

Дисципліна “Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням” спрямована на 

підготовку підростаючого покоління до орієнтування в іншомовному середовищі, 

формування в студентів спеціалізованих німецькомовних комунікативних компетенцій 

в галузі читання, говоріння й аудіювання для забезпечення спілкування в професійно-

трудовій сфері через формування у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетенції; позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і 

культурою німецькомовного світу;  вміння міжособистісного спілкування, необхідного 

для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами, 

а також виховувати та розвивати у студентів почуття самосвідомості. 

Структура курсу 
 

Години 

(лек./прак.) 

Тема (змістовий 

модуль) 

Результати навчання Завдання 

0 / 20 Знайомство. Родинні 

відносини.  

Bekanntschaft. 

Familienverhältnisse. 

Орієнтуватись в структурі німецького речення, 

вміти правильно будувати граматичні 

конструкції простих та складних речень в 

німецькій мові з використанням лексичних 

одиниць за певною темою ( Автобіографія. 

Резюме. Сімейні стосунки. Батьки та діти. 

Відносини в родині, в колективі. Мій вибір 

професії. Коледж, університет.). Вміти 

визначати в німецькомовних реченнях іменники 

та розрізняти за граматичними категоріями : 

рід, число, відмінок іменника. 

Модульний 

контроль, 

питання 
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0 / 20 Освіта. Навчання в 

МЛТК.  

Ausbildung. Das 

Studium an der MLTK. 

Розрізняти артиклі іменників та часові форми 

дієслів. Розуміти значення застосування 

лексики в певних часових формах в усних 

темах (Студентське життя. Дозвілля студентів. 

Позитивне і негативне в студентському житті. 

Вища освіта. Минуле, сьогодення та майбутнє 

навчального закладу. Дослідження процедури 

отримання освіти в Україні і за кордоном. 

Університетський ступінь. Вимоги до 

студентів. Шлях до навчання. Шлях від 

шкільної освіти до диплому «Бакалавра». 

Улюблена навчальна дисципліна.) та впливу їх 

на формування культури і духовного розвитку 

населення країни, мову якої вивчаємо.  

Модульний 

контроль, 

питання 

0 / 20 Лісове господарство в 

Україні. 

Forstwirtschaft іn die 

Ukraine. 

Аналізувати використання часових форм 

дієслів теперішнього та минулого часів, 

модальних дієслів в німецькій мові при 

застосуванні в усних темах (Основні знання 

в галузі сільського та лісового господарства 

та основа професії в Україні. Листяні та 

хвойні породи дерев. Продукти з деревини.) 

з використанням спеціальної та професійної 

лексики. 

Модульний 

контроль, 

питання 

0 / 15 Лісове господарство в 

Німеччині.  

Forstwirtschaft іn 

Deutschland. 

Вміти аналізувати використання допоміжних 

дієслів та конструкцій дієслів в майбутньому та 

минулому часі при застосуванні професійної 

лексики відповідно до запропонованих тем 

(Високі доходи означають високий рівень 

життя. Основні знання в галузі сільського та 

лісового господарства та основа професії в 

Німеччині. Технічне перетворення вимагає 

подальшого навчання.).  

Модульний 

контроль, 

питання 

 

  Літературні джерела 
Рекомендована література 

Базова 

1. Щербань Н. П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я. В., Кушнерик В.І., Deutsch. – Ч., 2005.   

2. Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller,   Helmut Müller.  Themen neu. 

Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2000.   

3. Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Till Schönherr. Tangram aktuell. – Hueber Verlag, 2005.   

4. Gerhard Helbig, Joachim Buscha. Übungsgrammatik Deutsch. –  Langenscheidt 2007.  

Допоміжна 

1. Молоткова А.С., Підручник німецької мови – М., 1986.        

2. Зав'ялова В.М., Практичний курс німецької мови – М. , 2000.            

3. Нечволода В.В. , 100 тем з німецької усної мови – Д., 1999.                              

4. Басанець З.О. , Deutsch -  Ukrainisches Wörterbuch – І., 1994           

5. Зеленін К.І., Російсько-німецький розмовник – М., 2002.     

6. Кам'янова Т., Практичний курс німецької мови – М.,1999.  
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7. Якушина З.А., Посібник для читання на німецькій мові для ССУЗ. – М., 1986.  

8. Monika Fingerhut. Deutsch für den Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz. –  Verlag für Deutsch, 

2004.   

9. J. Orth-Grambah, M. Perlmann-Balme, S. Schwalb. EM. Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache. –  

Hueber Verlag, 2004.   

10. Monika Reiman. Grundstufen- Grammatik. Erklärungen und Übungen. –  Hueber Verlag, 2000.  

11. Deutsche Welle, Goethe-Institut, Inter Nationes:   

- відеокурс «Alles Gute!»;   

-радіокурс «Deutsch - warum nicht?»   

12. Claudia Hümmler-Hille, Eduard von Jan. Hören Sie mal! Übungen zum Hörverständnis, - Hueber 

Verlag, 2004   

13. Erich Zettel. Deutschland in Geschichte und Gegenwart. Ein Überblick.–  Hueber Verlag, 2001.  

14. Г. Штрьобель, Л. Хоменко. Словник з аграрної економіки.– Вінниця: Нова книга, 2005.   

Інформаційні ресурси 

1. http://filolog.pl.ua/mater-ali-dlya-student-v/stor-ya-n-metsko-movi-lekts.html   

2. www.sprachgeschichte.ag.vu/   

3. www.stefanjacob.de/.../Sprachgeschichte.ht ml  

4. www.libreriauniversitaria.it/deutsche-sprach   

5. www.linse.uni-due.de/.../sprachgeschichte/   

6. http://www.wissen.de/.../grundzuege-der-entwickl. 
 

Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 % від оцінки). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється перескладання 

пропущених тем курсу. 
 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 80 

ІНДЗ – індивідуальна письмова робота 20 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст для заліку екзамену 

A 90-100 відмінно  

  

зараховано 

відмінно 

B 82-89 добре добре 

C 74-81 добре добре 

D 64-73 задовільно задовільно 

E 60-63 задовільно задовільно 

FX 35-59 незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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