
 

 

 (Ф 21.01 - 02) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЧАТКОВИЙ КУРС  ГРАМАТИКИ  ТА ПРАКТИКИ 

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Німецька, українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Курс розрахований на студентів, які зацікавлені в тому, щоб у 

досить короткий строк оволодіти основами німецької мови і 

закріпити їх.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отже, чому саме німецька? Аргументів більше, ніж досить: тому 

що німецька є мовою міжнародного спілкування, однією з 

офіційних мов Європейського Союзу, другою після англійської 

найбільш важливою мовою в сфері економіки, бізнесу, туризму і 

дипломатії. Німецька ‒ рідна мова для більш ніж 120 мільйонів 

людей у Європі та у всьому світі, офіційна мова Німеччини, 

Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну. Общини, що 

розмовляють німецькою, збереглися в США, Канаді, Росії, 

Казахстані і в деяких країнах Південної Америки. Знання німецької 

відкривають шлях до навчання в Німеччині та значно підвищують 

шанси на ринку праці як у німецьких фірмах у рідній країн, так і за 

кордоном. Німецька ‒ мова культури і філософії ‒ відкриває 

духовні обрії, знання цієї мови допоможе краще пізнати і зрозуміти 

Німеччину, її історію і культуру. Німецька може стати для вас 

основою для подальшого вивчення інших германських мов – 

шведської, нідерландської, норвезької, датської.  



 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Пройшовши початковий курс граматики та практики німецької 

мови, ви оволодієте комунікативними навичками усного та 

письмового мовлення: навчитеся читати та писати, розуміти 

прочитане та перекладати німецькі тексти на побутові теми; 

зможете поставити запитання та дати на нього відповідь, 

представитися та розказати про себе, домовитися про зустріч, 

привітати зі святом, вести короткі бесіди на загальні теми, 

наприклад, про родину, професію, захоплення, погоду, квартиру, 

розпорядок дня, одяг, здоров’я; зможете зорієнтуватися у місті, на 

вокзалі, в аеропорті, у магазині, у кафе та ресторані; навчитеся 

рахувати та розуміти на слух короткі діалоги з іменами, числами, 

цінами, повідомлення та об’яви у супермаркеті, на вокзалі, у музеї 

тощо; зможете заповнити формуляр або анкету з особистою 

інформацією, написати листівку, невеликий офіційний або 

особистий лист, Е-мейл, написати коротку просту інформацію про 

себе та на знайому повсякденну тему з курсу; опанувати німецьку 

вимову та більше не будете вважати славнозвісні довжелезні 

німецькі слова такими вже складними.  

 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Набуті знання можна застосовувати на практиці при спілкуванні з 

представниками німецькомовної аудиторії, читанні німецькомовної 

літератури, перегляду фільмів тощо 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Вступний фонетичний курс. Знайомство. 

Погода. Моя сім’я. Моя (майбутня) професія. У гостях. Моя оселя. 

Мій день. Спілкування по телефону. Листування. Кліше ділового 

мовлення. Заповнення анкет. У торговельному центрі. Похід за 

покупками. Одяг. Взуття. Візит до лікаря. Подорож. Подорож 

літаком, поїздом, машиною, автостопом. 

Види занять: практичні (онлайн, офлайн) 

Методи навчання: комунікативний, граматико-практичний, 

інтерактивний 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні знання рідної та першої іноземної мови 

Пореквізити Практичні знання німецької мови можуть бути використані при 

підготовці до практичних занять з фаху (читанні фахової 

німецькомовної літератури), написанні бакалаврської роботи, 

проходженні літньої практики за кордоном тощо 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Бориско Н.  Deutsch ohne Probleme. В1. : навч. посібн. / 

Н. Бориско. –  К.: Логос, 2008 – 480 с. 

2. Бориско Н.  Deutsch ohne Probleme. В2. : навч. посібн. / 

Н. Бориско. – К.: Логос, 2008 – 480 с. 

 

 

 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання, інтерактивна дошка, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 



 

 

 

Фо то 

 

Кафедра Іноземної філології 

Факультет Факультет лінгвістики і соціальних комунікацій 

Викладач(і) САБІТОВА АЛЛА ПАВЛІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Вчене звання: - 

Тел.: +380 (44)4066837 

E-mail: alla.sabitova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1504 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com/citations?hl=de&user=KQhlmDQAAAAJ 

 

ГАРМАШ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Вчене звання: -  

Тел.: +380 (44)4066837 

E-mail: tetiana.harmash@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1505 

Профайл викладача: 

https://scholar.gogle.com.ua/citations?user=axQieC8AAAAJ&hl=uk 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom  

код класу: cx4gtxr 

 

 

cx4gtxr 

 

 

 

Розробники         А.П. Сабітова  

           Т.А. Гармаш  
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