Назва кафедри

Кафедра теорії та практики романо-германських мов

Назва дисципліни

«Аналітичне читання німецькою мовою»

Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс
та
півріччя,
де
починається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови

8 кредитів
3-4 семестр
Денна, заочна
Вивчення дисциплін: «Іноземна мова (німецька)» або
«Друга іноземна мова (німецька)».

Назва спеціальностей, для 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
яких пропонується вивчення 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
дисципліни
Короткий опис дисципліни
Вивчення навчальної дисципліни «Аналітичне читання
німецькою мовою» передбачає формування уявлення
майбутніх вчителів іноземної мови про світовий істориколітературний процес, систематизацію знань студентів про
німецьких авторів та їх основні твори, розширення
філологічного кругозору та навчального досвіду студентів,
розвиток їх логічного мислення.
Завдання курсу:
Теоретичні:

сформувати знання щодо літературних понять,
основних етапів розвитку літератури, її суспільної ролі;

сформувати
уміння
визначати
художню
своєрідність творів і творчості письменника, керуючись
системою основних понять і термінів літературознавства;

сформувати здатність здійснювати аналіз та
інтерпретацію творів зарубіжних письменників, визначати
жанрово-стилістичні особливості творів мовою оригіналу,
висловлювати судження щодо зв’язків української та
світової літератури.
Практичні:

набути вміння самостійно висловлювати власне
ставлення до описуваних подій, явищ, персонажів творів,
що потребує усвідомлення змісту, авторського задуму та
шляхів його реалізації;

набути вміння самостійно працювати з іноземною
літературою, розвивати навички аналітичного мислення.
Викладач
Солощенко В.М.

ОР Бакалавр
Назва кафедри

Кафедра теорії та практики романо-германських мов

Назва дисципліни

«Країнознавство Німеччини»

Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс
та
півріччя,
де
починається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови

4 кредити

Назва спеціальностей, для
яких пропонується вивчення
дисципліни

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
014 Середня освіта (Німецька та англійська мови)
Додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і
література (англійська))

Короткий опис дисципліни

Вивчення
навчальної
дисципліни
«Країнознавство
Німеччини» передбачає ознайомленні студентів із історією
й сучасністю Німеччини, стислий огляд найважливіших
політичних, суспільних, освітніх й економічних тенденцій
розвитку у цій країні, що сприяє соціальному збагаченню
світогляду студентів.
Завдання курсу:
Теоретичні:

сформувати знання щодо основних понять із
країнознавства;

сформувати мовну, комунікативну, соціокультурну і
лінгвокраїнознавчу компетенції студентів, де провідною є
лінгвокраїнознавча – сума знань про країну, мова якої
вивчається.
Практичні:

набути вміння самостійно встановити відмінності
щодо особливостей географії, історії, політичного устрою,
освіти, традицій Німеччини;

набути вміння застосовувати найбільш ефективні
методи аналізу мовного та текстового матеріалу,
використовуючи на практиці набуті теоретичні знання;

набути вміння самостійного критичного мислення,
вміння визначити сутність проблеми і шляхи її
розв’язання;

набути вміння аналізувати різноманітні явища, що
спостерігаються в німецькому суспільстві.
Солощенко В.М.

Викладач

5 семестр
Денна, заочна
Вивчення дисциплін: «Іноземна мова (німецька)» або
«Друга іноземна мова (німецька)».

ОР Бакалавр
Назва кафедри

Кафедра теорії та практики романо-германських мов

Назва дисципліни

«Німецька мова» (А1-А2)

Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс
та
півріччя,
де
починається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови

4 кредити
1–2 семестри
Денна, заочна
Відсутні

Назва спеціальностей, для Для всіх спеціальностей
яких пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни
Вивчення навчальної дисципліни «Німецька мова» (А1А2) передбачає оволодіння елементарним рівнем
німецької мови.
Завдання курсу (рівень А1):
Теоретичні:

сформувати здатність розуміти і вживати
загальновідомі побутові вислови і прості речення,
спрямовані на задоволення конкретних потреб.
Практичні:

набути уміння представити себе й інших, поставити
питання іншим людям щодо їхньої особи (наприклад, де
людина живе, яких людей вона знає або які речі має) і
відповідати на запитання такого типу;

набути уміння порозумітися у простих ситуаціях,
якщо співрозмовник говорить повільно й чітко і готовий
іти назустріч.
Завдання курсу (рівень А2):
Теоретичні:

сформувати здатність розуміти речення і часто
вживані вислови, пов'язані з безпосередньо знайомими
сферами (наприклад, інформація про особу і сім'ю,
покупки, робота, близьке оточення).
Практичні:

набути вміння порозумітися у простих, рутинних
ситуаціях, де йдеться про простий і прямий обмін
інформацією про відомі речі;

набути вміння простими засобами описати власне
походження, освіту, безпосереднє оточення і речі
безпосередньої необхідності.
Викладач
Солощенко В.М.

ОР Бакалавр
Назва кафедри

Кафедра теорії та практики романо-германських мов

Назва дисципліни

«Німецька мова» (А2-В1)

Загальна кількість кредитів 4 кредити
(годин)
Курс
та
півріччя,
де 3–4 семестри
починається дисципліна
Форма навчання, для якої Денна, заочна
дисципліна пропонується
Попередні умови
Вивчення дисципліни: «Німецька мова» (А1-А2).
Назва спеціальностей, для Для всіх спеціальностей
яких пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни
Вивчення навчальної дисципліни «Німецька мова» (А2В1) передбачає оволодіння базовим рівнем німецької
мови.
Завдання курсу (рівень А2):
Теоретичні:

сформувати здатність розуміти речення і часто
вживані вислови, пов'язані з безпосередньо знайомими
сферами (наприклад, інформація про особу і сім'ю,
покупки, робота, близьке оточення).
Практичні:

набути вміння порозумітися у простих, рутинних
ситуаціях, де йдеться про простий і прямий обмін
інформацією про відомі речі;
набути вміння простими засобами описати власне
походження, освіту, безпосереднє оточення і речі
безпосередньої необхідності.
Завдання курсу (рівень В1):
Теоретичні:

сформувати здатність розуміти основний зміст,
коли вживається зрозуміла загальновживана лексика і
йдеться про знайомі поняття з роботи, школи, дозвілля
тощо.
Практичні:

набути вміння вийти з більшості ситуацій, що
трапляються під час поїздок німецькомовними країнами.
Набути вміння просто і зв'язно висловлюватися щодо
знайомих тем і сфер особистих зацікавлень;

набути вміння робити повідомлення про спогади,
події, мрії, надії й цілі з власного життя, давати короткі
пояснення й обґрунтування щодо планів і намірів.
Викладач
Солощенко В.М.

ОР Бакалавр
Назва кафедри

Кафедра теорії та практики романо-германських мов

Назва дисципліни

«Німецька мова» (В1-В2)

Загальна кількість кредитів 4 кредити
(годин)
Курс
та
півріччя,
де 5–6 семестри
починається дисципліна
Форма навчання, для якої Денна, заочна
дисципліна пропонується
Попередні умови
Вивчення дисциплін: «Німецька мова» (А1-А2), «Німецька
мова» (А2-В1).
Назва спеціальностей, для Для всіх спеціальностей
яких пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни
Вивчення навчальної дисципліни «Німецька мова» (В1-В2)
передбачає самостійне вживання мови.
Завдання курсу (рівень В1):
Теоретичні:

сформувати здатність розуміти основний зміст,
коли вживається зрозуміла загальновживана лексика і
йдеться про знайомі поняття з роботи, школи, дозвілля
тощо.
Практичні:

набути вміння вийти з більшості ситуацій, що
трапляються під час поїздок німецькомовними країнами;

набути вміння просто і зв'язно висловлюватися
щодо знайомих тем і сфер особистих зацікавлень;

набути вміння робити повідомлення про спогади,
події, мрії, надії й цілі з власного життя, давати короткі
пояснення й обґрунтування щодо планів і намірів.
Завдання курсу (рівень В2):
Теоретичні:

сформувати здатність розуміти основний зміст
складних текстів до конкретних та абстрактних тем;
розуміння також фахових дискусій у власній галузі.
Практичні:

набути вміння порозумітися настільки спонтанно й
вільно, щоб вести звичайну розмову з носіями мови без
великих зусиль з обох сторін;

набути вміння чітко й деталізовано висловлюватися
щодо широкого спектру тем, висловлювати думку щодо
актуальних питань, обґрунтовувати недоліки й переваги
різних можливостей.
Викладач
Солощенко В.М.

