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Навчальна дисципліна дисципліни «Практика усного та писемного 

мовлення (н)» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки студентів магістерського рівня вищої освіти              

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є спеціальна лексика, 

граматичні конструкції та науковий дискурс, що необхідні для 

формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої 

компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) 

магістрантів для забезпечення їхнього ефективного спілкування 

німецькою мовою в академічному та професійному середовищі.

Анотація до курсу



МЕТОЮ вивчення навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (н)» є 

поглиблення та розширення арсеналу знань студентів з німецької мови, а також здобуття ними 

компетентностей, які поряд з навчанням іншомовного спілкування передбачають усвідомлення 

студентом зв’язків між власною та іноземною культурами, розвиток та активацію міжфахового 

мислення, навичок та вмінь автономного навчання, спрямованого на формування у студента 

особистої відповідальності за результати навчання шляхом організації навчального процесу спільно з 

викладачем.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: удосконалення практичної підготовки студентів другого 

(магітерського) рівня вищої освіти за рахунок розширення словникового запасу у сферах, 

передбачених програмою, а також створення у студентів теоретичної бази знань, яка, спираючись на 

раніше отримані знання з практики усного та писемного мовлення, практичної граматики та фонетики, 

а також на знання з Країнознавства та літератури Німеччини розкриває головні принципи процесу 

спілкування, усного та письмового перекладу з німецької мови та на німецьку мову різножанрових 

текстів.

За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані різнобічні 

КОМПЕТЕНТНОСТІ, основною з яких є іншомовна комунікативна компетенція – це сукупність знань, 

умінь та навичок, які дозволяють навчатися, працювати і спілкуватися у багатонаціональному 

суспільстві і досягати в рівноправному діалозі взаєморозуміння та взаємодії з представниками інших 

культур. Ця компетенція реалізується насамперед через розвиток навичок та вмінь в основних видах 

мовленнєвої діяльності, що охоплюють рецепцію, продукцію, інтеракцію та медіацію, і реалізується як 

у письмовій, так і в усній формах. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції забезпечує 

студентові можливість вдосконалювати свої вміння в читанні, аудіюванні, письмі та говорінні для 

вироблення навичок роботи з інформацією текстів різних типів, вилучати, аналізувати, 

систематизувати, добирати і передавати інформацію німецькою мовою.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: після закінчення курсу студент повинен вміти:

вміти правильно в лексичному, граматичному, стилістичному та графіко-морфологічному

відношенні висловлювати свої думки, вести дискусію, відстоювати свої переконання німецькою мовою 

в межах передбачених програмою тем;

- вміти проводити лінгвістичний аналіз художніх, публіцистичних та суспільно-політичних текстів.



Розділ 1. Lehrerberuf

Тема 1.1  Psychologische und pädagogische Besonderheiten des Lehrerberufes

Тема 1.2. Zusammenfassung eines wissenschaftlichen Artikels.Analytisches Lesen.

Тема 1.3. Mein Schulpraktikum

Тема 1.4. Hauslektüre

Тема 1.5. Inklusive Schule

Розділ 2. Feste in Deutschland und in der Ukraine

Тема 2.1. MeinLieblingsfest

Тема 2.2. Zusammenfassung eines wissenschaftlichen Artikels. Analytisches Lesen.

Тема 2.3. Feste in der Ukraine.

Тема 2.4. Hauslektüre

Тема 2.5. Feste in Deutschland.

Тема 2.6. Deutsche Weihnachtstraditionen.

Розділ 3. Umweltschutz

Тема 3.1. Umweltschutzmaßnahmen

Тема 3.2. Zusammenfassung eines wissenschaftlichen Artikels. Analytisches Lesen.

Тема 3.3.  Umweltschutz in Deutschland.

Тема 3.4.  Hauslektüre

Тема 3.5.  Umweltschutzorganisationen.

Тема 3.6.  Mülltrennung.


