Назва кафедри

Кафедра теорії та практики романо-германських мов

Назва дисципліни

«Німецька мова» (А2-В1)

Загальна кількість кредитів 4 кредити (120)
(годин)
Курс
та
півріччя,
де 3курс (5-6 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.

Назва кафедри

Кафедра теорії та практики романо-германських мов

Назва дисципліни

«Німецька мова» (В1-В2)

Загальна кількість кредитів 4 кредити (120)
(годин)
Курс
та
півріччя,
де 4 курс (7–8 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.

