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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова (німецька)» пропонується здобувачам 
наукового ступеня доктора філософії (РЮ), які мають знання з німецької мови на 
рівні В2 згідно Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, розроблених 
Радою Європи. 

Предметом курсу є усне та писемне мовлення, фонетичні та граматичні 
особливості сучасної німецької мови, знання яких дає можливість формувати 
лінгвістичну компетенцію здобувачів наукового ступеня доктора філософії, що 
відповідає рівню В2+/ СІ Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, 
розроблених Радою Європи. 

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна «Іноземна мова 
(німецька)» пов'язана з навчальними курсами: вступ до мовознавства та 
германістики, країнознавство, лінгвокраїнознавство, історія Німеччини та ін. 

Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (німецька)» складається з 
таких змістових модулей: 

1. Мосіегпез ЬеЬеп. 
2. 8ШсІшт ипсі АгЬеіІ. 
3. Біе \¥е11; и т ипз Ьегит. 
4. Рог5с1шп§ ипсі ТесЬпік. 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальною метою курсу є підготовка майбутніх науковців до здійснення 
ефективної комунікації німецькою мовою у суспільному житті, навчанні та 
професійній діяльності. 

Основними завданнями курсу є систематизація знань з німецької мови та 
формування лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, які 
відповідають рівню В2+/С1. 

Навчальний курс «Іноземна мова (німецька)» розрахований на 3 семестри 
(240 год./ 8 кредитів ЕСТ8). 

Викладання німецької мови здійснюється на основі вітчизняних та 
зарубіжних методів, засобів та прийомів навчання, які сприяють реалізації мети 
навчання. 

Програмні результати навчання: 

Після опанування дисципліни «Іноземна мова (німецька)» на рівні В2+/С1 
здобувачі наукового ступеня доктора філософії повинні знати: 

- основні лексичні одиниці в межах опрацьованих тем; 



- граматичні теми: відмінювання прикметників, субстантивне вживання 
інфінітива, прикметника і дієприкметника, прийменники часу і місця, 
вживання іменників і прикметників з відповідними прийменниками, 
керування дієслів, пасивний стан дієслів, умовний спосіб Когципкііу II, 
основні ВИДИ підрядних речень, основні моделі німецького словотвору та 
деякі інші; 

- правила побудови німецького речення різного рівня складності; 
- закони організації різнопланових усних та писемних текстів; 
- вимоги до написання приватного та офіційного листа, газетного 

оголошення, допису на інтернет-форумі, читацького листа, листа-скарги, 
мотиваційного листа, анотації до тексту, 

та вміти з кожного виду мовленнєвої діяльності: 
читання: розуміти в деталях розгорнуті, складні тексти незалежно від того, 

чи відносяться вони до сфери власної діяльності / спеціальності, за умови, що 
можна перечитати важкі місця; розуміти будь-яку кореспонденцію, користуючись 
час від часу словником; швидко ідентифікувати зміст і відповідність новин, 
статей, повідомлень на професійні теми широкого діапазону, вирішуючи, чи 
потрібне більш уважне їх вивчення; 

аудіювання: розуміти достатньо, щоб стежити за розгорнутим мовленням на 
абстрактні або складні теми поза сферою власних інтересів, хоча при цьому 
допускається необхідність уточнення окремих деталей, особливо, коли акцент 
мовця незнайомий; впізнавати широке коло ідіоматичних виразів та 
колоквіалізмів, виділяючи зміни реєстрів мовлення; легко розуміти складні 
діалоги між іншими учасниками групової дискусії або дебатів, навіть на 
абстрактні, складні незнайомі теми; вилучати специфічну інформацію з неякісних, 
з аудіоперешкодами публічних звернень, напр., на станції, стадіоні тощо; 
розуміти складну технічну інформацію, напр., оперативні інструкції, специфікації 
на знайомих продуктах, пропозиції послуг; 

мовлення: давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, 
інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним 
висновком; виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та 
інтонацію з метою точної передачі більш тонких відтінків смислу; добре 
реагувати на звертання, відповідаючи спонтанно і майже невимушено. 

письмо: писати чіткі, зрозумілі, добре структуровані тексти (твори) на 
складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і 
доводячи точки зору досить докладно, з допоміжними пунктами, причинами й 
відповідними прикладами, та завершуючи логічним висновком. 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 „М0СІЄГПЄ8 ЬеЬеп" 

Тема 1. Мосіегпез ЬеЬеп. 



Активна лексика: Шзеге ^е§\уегі§езе11зсЬай. ЕпІзрашшп§ і т А11їа§. 
Мовлення: Ргазепіаііоп: СезеІІзсЬаШісЬе Уегапсіегип§еп іп сіеп ІеМеп 

ТаЬггеНпІеп. 
Письмо: В1о§Ьеііга§: \¥аз Ьесіеиїеі Оіиск? 
Граматика: Зи^'екііуе Весіеи1ип§ сіег МосіаІуегЬеп. 

Тема 2. Іт Тоигізтиз. 
Активна лексика: Мії еіпеш еізргасЬі§еп \УбгіегЬис1і агЬеіІеп. Рбгсіешп§ сіез 

ге§іопа1еп Тоигізтиз. 
Мовлення: Коїіепзріеі: Еіпе §етеіпзате Кеізе ріапеп. 
Письмо: 2\уеі-Та§е8-Рго§гатт Шг Тоигізіеп. 
Граматика, 2дуеіІеі1і§е копгеззіуе ипсі гезїгікїіуе Коппекіогеп. Резіе Мошеп-

УегЬ-УегЬіпсІип§еп. 

Тема 3. ІпІеІІі§епг ипсі Шязеп. 
Активна лексика: РаЬеІ: Бег КаЬе ипсі сіег РисЬз. 
Мовлення: Бізкиззіоп: Еі§пип§з1;ез1;з. 
Письмо: Е-МаіІ: 8іппуо11е РгйІїШгсїегип .̂ 
Граматика: МосіаІуегЬеп ипсі іЬге АІІегпаїіуеп. Іггеаіе РоІ£еза1:2е. 

ЗМІСТОВИЙ модуль 2 „8Шйіиш ипгі АгЬеії" 

Тема 4. Меіпе АгЬеііззіеїїе. 
Активна лексика: ЬоЬп- ипсі ОеЬаІІзаЬгесЬпип .̂ 
Мовлення: Бізкиззіоп: Аіігакїіуе АгЬеіІ§еЬег Шг сііе 2икипй. 
ПИСЬМО: ОШгіеІІе ипсі регзбпіісіїе Е-Маііз. 
Граматика: Ез аіз пісЬі-оЬІщаїогізсЬез ипсі аіз оЬІі^аІогізсІїез 8аі2е1ешеп1. 

Огас1иіегип§ УОП А^екііуеп. 

Тема 5. Киті. 
Активна лексика: І т КипзіЬеІгіеЬ. 
Мовлення: Рго)ек1: Ргазепїаїіоп „Кипзі" 
ПИСЬМО: Е-Маіі: КаІ8сК1а§е гит Кипзізйісііит. 
Граматика: Іпсіігекїе Кесіе: Рга§еп ипсі Ітрегаііу. Кесіешіесіег^аЬе ті ї паск, 

Іаиі, 2іл/оІ§е ипсі м?іе. 

Тема 6. Зіисііит. 
Активна лексика: 8с1і1а§2еі1еп: Іпіегеззапіе РогзсІїип^зег^еЬпіззе. 
Мовлення: Бізкиззіоп: 8йдсІіепап§еЬоІ Шг аизіапсіізсіїе 8іис1іегепсіе. 
ПИСЬМО: МІІЗСІЇГІЙ еіпег Уог1езип§. 



Граматика: Ргарозіїіопеп т і ї Баїіу. Уепуеізшбгіег. 

ЗМІСТОВИЙ модуль 3 „Біе \Уе1і и т ип§ Ьегит" 

Тема 7. Гіпатеп. 
Активна лексика: №сЬгісЬіеп аиз сіег \УігІзсЬаЙ. 
Мовлення: Бізкиззіопзгипсіе: МаВпаЬтеп §е§еп Агтиі. 
Письмо: Ріхуекі: ЬапсІегуег^ІеісЬ. 
Граматика: УегЬаізІіІ - ІЧотіпаІзІіІ. Каизаіе 2изаттепМп§е. 

Тема 8. Р8ускоІо§іе. . 
Активна лексика: Тіррз гиг етоііопаїеп ІпІе11і§еп2. 
Мовлення: РзусЬо-ТезІ: НаЬеп 8іе МепзсЬепкеппІпіз? 
Письмо: Кіаррепіехіе: РзусЬоіо^ізсЬе КаІ§еЬег. 
Граматика: Оегипсііу аіз Раззіуегзаіг. АзрекІУегзс1ііеЬип§ т і ї МосіаІуегЬеп: 

Акііу-Раззіу. 

Тема 9. 8іаЛ ипсі Иог/. 
Активна лексика: Баз ЬеЬеп іп сіег Кіеіпзіасії. 
Мовлення: БеЬаІІе: 8іасШеЬеп Ьаі (к)еіпе 2икипй. 
Письмо: ХеіІзсЬгійепагІікеІ: АиззІеі§ег т і ї Ні§ЬіесЬ. 
Граматика: 8аІ28ІгикІигеп: Копсііііопаїе ипсі копгеззіуе 2изаттепМп§е. 

ЗМІСТОВИЙ модуль 4 „Гог8сЬип§ ипсі ТесЬпік" 

Тема 10. Ьііегаіиг. 
Активна лексика: „2и1а1еп" Шг еіпеп §е1ип§епеп НіегагізсЬеп Техі. 
Мовлення: Киггргазепіаііоп: Еіп Котап, сіеп т а п §е1езеп ЬаЬеп зоїііе. 
П И С Ь М О : Кіеіпе 8сЬгеіЬ\уегкзІаІІ Шг ОесіісЬіе. 
Граматика: Уагіаііопеп сіег 8аІ2зІеІ1ип§. 8аІ2зІгакІигеп: ІетрогаІе ипсі їїпаїе 

2изаттепЬап§е. 

Тема 11. Іпіегпаііопаїе Сезска/ізкопіакіе. 
Активна лексика: ОезсЬайзгеізеп. ВегиШсЬе Аиз1апс1зег1аЬгип§. 
Мовлення: УегЬапсіеІп. 
Письмо: Е-Маіі: КаІзсМа^е Шг гісІіІі§ез УегЬаІІеп аиґ ОезсЬайзгеізеп. 
Граматика: 8аІ25ІгакІигеп: Копзекиїіуе ипсі тосіаіе 2изаттепЬап§е. 

Тема 12. Еогзскип§ ипсі Тескпік. 
Активна лексика: Ехрегітепіе. 



Мовлення: Коттепіаг: АпзісЬіеп ш еіЬізсЬ итзігіїїепеп МеіЬосіеп. 
Письмо: \УегЬеІехІ Шг еіпе Егйпс1ип§. 
Граматика: Ргарозіїіопеп т і ї Оепіііу. Рагііхіріаїзаіге. 

3. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Залік (1,2 семестр), екзамен (3 семестр). 

4. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

• поточний контроль; 
• поточний аудиторний контроль; 
• тематичні контрольні роботи; 
• підсумковий контроль у формі екзамену / залікового тесту. 
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