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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів   
4,5 

Напрям галузі знань: 

 

24 «Сфера 

обслуговування»  
 

__________________ 

Модулів  2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

242 «Туризм» 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів 
5 2-й - 

Індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання  

Навчально-

дослідна 

робота 

(реферати) 

Семестр 

Загальна 

кількість 

годин  

135 

3-й,4-й - 

Лекції 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних  

 

самостійної 

роботи 

студента 

 

 

 

3-4 

 

4 

 

        2-3 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

2 год. - 

Практичні, семінарські 

85 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

48 год. - 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю: залік 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма дисципліни «Іноземна (німецька) мова (за професійним 

спрямуванням)» передбачає  практичне оволодіння матеріалом на рівні вміння 

говорити та розуміти співбесідника відповідно до трудової діяльності працівників 

сфери туристичного обслуговування. 

Практична мета полягає у забезпеченні достатньо вільного і функціонально 

адекватного володіння основними видами іншомовної діяльності в межах 

програми. 

Вимоги до знань та вмінь студентів 

Знати: алфавіт, правила читання, вимови та правопис слів. 

Уміти: вимовляти звуки у словах та у мовному потоці; правильно вимовляти 

слова і писати їх; відтворювати мелодію різних типів речень; активно володіти  

лексичним матеріалом та мовними структурами по вивченню спец лексики та 

побутової тематики у монологічному та діалогічному мовленні. Перекладати усно 

з української на німецьку та навпаки на основі вивченого лексико-граматичного 

матеріалу; розуміти, правильно відповідати на питання і задавати їх; зробити усне 

монологічне повідомлення і вести бесіду на німецькій мові по спеціальності; 

розуміти німецьку мову повільного темпу, що містить вивчений лексико-

граматичний матеріал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Назва розділу, 

модуля, теми заняття 

Обсяг годин 

за навчальною 

програмою 

за робочою  

програмою 

всього з них всього з них 

ауд. самост ауд. самост 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I семестр       

  Модуль1. ЗМ1. Вступ. 

Звукова система німецької 

мови. Основи граматики. 

Алфавіт. Форми 

ввічливості. 

22 16 6 22 16 6 

1 

Тема 1.1. Вступ. Звукова 

система німецької мови. 

Фонетичні особливості 

голосних та приголосних 

звуків.  Алфавіт, правила 

читання.  Особливості 

наголосу. Німецька вимова. 

10 8 2 10 8 2 

2 

Тема 1. 2. Форми 

ввічливості. Форми вітання. 

Форми  звертання. 
6 4 2 6 4 2 

3 

Тема 1.3. Форми 

висловлення подяки та 

прохання. 
6 4 2 6 4 2 

 

ЗМ2. Загальне 

ознайомлення, основні 

граматичні категорії 

26 18 8 26 18 8 

4 

 Тема 2.1.Артиклі означені, 

неозначені. Нульовий 

артикль. 
6 4 2 6 4 2 

5 

 Тема 2.2.Вираження 

пробачення та жалю, 

погодження та відмови. 
6 4 2 6 4 2 

6 

Тема 2.3. Дієслово sein у 

теперішньому часі та його 

значення. 
6 4 2 6 4 2 



7 

Тема 2.4. Назви професій 

сфери туристичного 

обслуговування та 

готельного комплексу.  

Порядок слів у простому 

розповідному реченні. 

Теперішній час дієслів. 

8 6 2 8 6 2 

 

ЗМ3. Місця розміщення 

туристів, туристичні 

агенції, супровідна 

граматика 

22 14 8 22 14 8 

8 
Тема 3.1.  

Особові займенники. 
4 2 2 4 2 2 

9 

Тема 3.2. Місця розміщення 

туристів. Назви служб 

готелів. Порядок слів у 

питальному реченні. 

6 4 2 6 4 2 

10 

Тема 3.3. Питальні, 

присвійні, вказівні 

займенники. Наказовий 

спосіб дієслів. 

6 4 2 6 4 2 

11 

Тема 3.4. Туристичні агенції 

та бюро. Вираження 

заперечення. Іменник. Рід, 

число, відмінок, відміна. 

6 4 2 6 4 2 

 За І семестр 70 46 24 70 46 24 

 ІІ семестр       

 

М1. ЗМ1. Особисті 

контакти та професійне 

середовище, категорії 

буття: Природа, погода. 

32 20 12 32 20 12 

12 

Тема 1.1. Назви днів тижня, 

місяців, пір року. Погода. 

Відмінювання іменників. 

Числівник. Кількісні, 

порядкові числівники. 

8 4 4 8 4 4 

13 Тема 1.2. Знайомство. Моя 6 4 2 6 4 2 



сім`я. Родинні зв’язки. 

Друзі. Зворот es gibt. 

Прийменники з Dativ, 

Akkusativ, Genitiv. 

14 

 

Тема 1.3. Робочий день. 

Навчання. Професія. 

Розклад занять. Час. 
8 4 4 8 4 4 

15 

Тема 1.4. Дозвілля. 

Захоплення. 8 4 4 8 4 4 

16 

Тема 1.5. Свята. Свята в  

Україні та Німеччині. 4 4 - 4 4 - 

 

 ЗМ2. Географія, 

економіка та політичні 

дані Німеччини. 

 

33 21 12 33 21 12 

17 

Тема 2.1. Німеччина.   Землі 

і ландшафти. Визначні 

місця. 

8 6 2 8 6 2 

18 Тема 2.2. Столиця 

Німеччини. Екскурсія по 

Берліну. 

8 4 4 8 4 4 

19 Тема 2.3. Транспортна 

система. Орієнтування в 

місті. Безособовий 

займенник es Неозначено-

особовий займенник man.  

Модальні дієслова. 

8 6 2 8 6 2 

20 

Тема 2.4. Відрядження. 

Подорожі. Простий 

минулий час. Великі міста 

Німеччини.    Розвиток 

туризму в Німеччині 

9 5 4 9 5 4 

 За ІІ семестр: 65 41 24 65 41 24 

 Усього годин:  135 87 48 135 87 48 

        

 



3. ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. Вступ. Звукова система німецької мови. 

Основи граматики. 

 

Змістовий модуль 2. Загальне ознайомлення, основні граматичні категорії 

 

Змістовий модуль 3. Місця розміщення туристів, туристичні агенції, 

супровідна граматика 

 

Модуль 2. Змістовий модуль 1. Особисті контакти та професійне середовище, 

категорії буття: Природа, погода. 

Тема 1.1.Вступ.Звукова система німецької мови. Фонетичні особливості голосних 

та приголосних звуків.  Алфавіт, правила читання.  Особливості наголосу. 

Німецька вимова. 

Тема 1. 2.Форми ввічливості. Форми вітання. Форми  звертання. 

Тема 1.3. Форми висловлення подяки та прохання.  

Тема 2.1. Артиклі означені, неозначені. 

Тема 2.2. Вираження пробачення та жалю, погодження та відмови.  

Тема 2.3. Дієслово sein у теперішньому часі та його значення. 

Тема 2.4. Назви професій готельного комплексу та сфери обслуговування.  

Порядок слів у простому розповідному реченні.  

Тема 3.1.Особові займенники.  

Тема 3.2. Місця розміщення туристів. Назви служб готелів. Порядок слів у 

питальному реченні.  

Тема 3.3.Питальні, присвійні, вказівні займенники. Наказовий спосіб дієслів. 

Тема 3.4. Туристичні агенції та бюро. Вираження заперечення. Іменник. Рід, 

число, відмінок, відміна. 

Тема 1.1. Назви днів тижня, місяців, пір року. Погода. Відмінювання іменників. 

Числівник. Кількісні, порядкові числівники. 

Тема 1.2.Знайомство. Моя сім`я. Родинні зв’язки. Друзі. Зворот es gibt. 

Прийменники з Dativ, Akkusativ, Genitiv. 

Тема 1.3.Робочий день. Навчання. Професія. Розклад занять. Час. 

Тема 1.4.Дозвілля. Захоплення. 

Тема 1.5. Свята. Свята в  Україні та Німеччині. 



 

 

 

Змістовий модуль 2. Географія, економіка та політичні дані Німеччини. 

 

Тема 2.1. Німеччина.   Землі і ландшафти. Визначні місця. 

Тема 2.2. Столиця Німеччини. Екскурсія по Берліну. 

Тема 2.3. Транспортна система. Орієнтування в місті. Безособовий займенник es 

Неозначено-особовий займенник man.  Модальні дієслова. 

Тема 2.4. Відрядження. Подорожі. Простий минулий час. Великі міста Німеччини.    

Розвиток туризму в Німеччині. 



5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. М.1. ЗМ1. Тема №1.1. Вступ. Звукова система німецької 

мови. 

      Звукова система німецької мови. Фонетичні 

особливості голосних та приголосних. Алфавіт. Правила 

читання. 

 

6 

2. Тема №1.2. Форми ввічливості: вітання, звертання. 

 

4 

3. Тема №1.3. Форми висловлення подяки та прохання.  4 

4. ЗМ2. Тема №2.1. Артиклі. 

Вживання означених, неозначених артиклів. Нульовий 

артикль. 

 

4 

5. Тема №2.2 Вираження пробачення та жалю погодження 

та відмови.  

 

4 

6. Тема №2.3. Дієслово sein  у теперішньому часі та його 

значення. 

 

4 

7. Тема №2.4. Назви професій готельного комплексу та 

сфери обслуговування. 

Порядок слів у простому реченні. Теперішній час 

дієслів. 

 

6 

8. ЗМ3. Тема №3.1.   Особові займенники.  

 

2 

9. Тема №3.2. Назви служб готелю.  Введення нової 

лексики в речення. Місця розміщення туристів.  

Порядок слів у питальному реченні. 

4 

10. Тема №3.3.Питальні, присвійні, вказівні займенники. 

Наказовий спосіб дієслів. 

4 

11. Тема №3.4.Туристичні агенції та бюро. Іменник. 

           Іменник, його основні граматичні категорії. 

Вираження заперечення. 

 

4 

12. М2. ЗМ1. Тема №1.1. Назви днів тижня, місяців, пір 

року. Погода. Відмінювання іменників. Числівник. 

Кількісні, порядкові числівники. 

 

4 

13. Тема №1.2. Знайомство. Моя сім`я. Родинні зв’язки. 4 



 Друзі. Зворот es gibt. Прийменники з Dativ, Akkusativ, 

Genitiv. 

14. Тема №1.3. Робочий день. Навчання. Професія. Розклад 

занять. Час. 

4 

15. Тема №1.4.  Дозвілля. Захоплення. 4 

16. Тема №1.5.   Свята. Свята в  Україні та Німеччині. 4 

17. ЗМ2. Тема №2.1. Німеччина.   Землі і ландшафти. 

Визначні місця. 

 

6 

18. Тема №2.2.  Столиця Німеччини. Екскурсія по Берліну. 4 

19. Тема №2.3.  Транспортна система. Орієнтування в місті. 

Безособовий займенник es Неозначено-особовий 

займенник man.  Модальні дієслова. 

6 

20. Тема №2.4.  Відрядження. Подорожі. Простий минулий 

час. Великі міста Німеччини.    Розвиток туризму в 

Німеччині 

5 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Разом 85 



6. Самостійна робота 

№ ЗМ, 

теми 

Денне відділення Заочне відділення 

Назва теми 

К-

ть 

годи

н 

Назва теми 

К-ть 

годи

н 

1 2 3 4 5 

1.1.  

Модуль 1. Змістовий модуль 1. Вступ. Звукова система 

німецької мови. 

Для самостійного вивчення: Особливості наголосу. Німецька 

вимова, читання. Особливості вимови голосних та 

приголосних. Читання буквосполучень еі, аі, аu. Інтонація, 

паузи. Мелодика німецьких речень. 

2   

1.2.  

Форми ввічливості: вітання, звертання. 

Для самостійного вивчення: Складання реплік привітання. 

Складання реплік звертання до різних категорій людей 

(молодих, похилого віку). 

2   

   1.3. 

Форми висловлення подяки та прохання.  

Для самостійного вивчення: Складання елементарних 

діалогів з формами подяки та прохання. Розучування міні-

діалогів та їх відтворення.  

 

2 
 

 
 

2.1. 

Змістовий модуль 2. Артиклі. Вживання означених, 

неозначених артиклів. Нульовий артикль.     

Для самостійного вивчення:Виконання вправ на закріплення 

теми «Артиклі». 

2   



 2.2. 

 Вираження пробачення та жалю, погодження та відмови.  

Для самостійного вивчення: доповідь «Форми пробачення та 

жалю, погодження та відмови  в німецькому суспільстві».  

2 
 

 
 

2.3. 

Дієслово sein. 

Розповідь про себе з використанням дієслова sein, 

повідомлення «Ich bin Student»,  «Der Herbst kommt». 

2   

2.4 

 Назви професій готельного комплексу та сфери 

обслуговування. Порядок слів у простому реченні. 

Теперішній час дієслів. 

 Для самостійного вивчення: речення з прямим та зворотнім 

порядком слів, складання діалогів між працівниками готелю. 

2 
 

 

3.1 

Змістовий модуль 3. Особові займенники. 

Для самостійного вивчення:  відмінювання особових 

займенників, 

 

2 
 

 

3.2. 

 Місця розміщення туристів. Назви служб готелю. Порядок 

слів у питальному реченні. 

Для самостійного вивчення: доповідь «Особливості місць 

розміщення туристів в Україні та Німеччині». 

2   

3.3. 

Питальні, присвійні, вказівні займенники. Наказовий спосіб 

дієслів. 

       Для самостійного вивчення: виконання вправ з 

граматики за темою. 

2   



3.4. 

Туристичні агенції та бюро. Вираження заперечення. 

Іменник, його основні граматичні категорії.  

       Для самостійного вивчення: доповідь «Туризм у місті 

Бердянську», працівники туристичних бюро. 

4   

1.1. 

Модуль 2. Змістовий модуль 1. 

Назви днів тижня, місяців, пір року. Погода. Відмінювання 

іменників. Числівник. Кількісні, порядкові числівники. 

         Для самостійного вивчення: усна розповідь «Який 

сьогодні день? Котра година? Яка погода», творча робота 

«Пора року, коли я родився». 

4 
 

 

1.2. 

Знайомство. Моя сім`я. Родинні зв’язки. Друзі. Зворот es 

gibt. Прийменники з Dativ, Akkusativ, Genitiv. 

Для самостійного вивчення: розповідь про свою сім’ю, мовні 

кліше при знайомстві. 

2   

1.3. 

Робочий день. Навчання. Професія. Розклад занять. Час. 

       Для самостійного вивчення: переклад тексту «Mein 

Arbeitstag», побудова діалогів до теми. 

4   

1.4. 

Дозвілля. Захоплення. 

       Для самостійного вивчення: переклад тексту «Mein 

Hobby», побудова діалогів до теми. 

2   

 2.1. 

Змістовий модуль 2 

Німеччина.   Землі і ландшафти. Визначні місця. 

Для самостійного вивчення: розповідь про федеральні землі 

Німеччини, визначні місця. 

 

2 
 

 



2.2. 

Столиця Німеччини. Екскурсія по Берліну. 

Для самостійного вивчення: розповідь про Берлін. Скласти 

екскурсію по місту. 

 

4 
 

 

2.3. 

 

 

 

Транспортна система. 

          Орієнтування в місті. Безособовий займенник es. 

Неозначено-особовий займенник man. Модальні дієслова. 

          Для самостійного вивчення: творча робота „Дорога до 

коледжу”, доповідь „Моє рідне місто”, виконання вправ з 

граматики. 

 

2   

2.4 

 

 

 

Відрядження. Подорожі. Простий минулий час. Великі міста 

Німеччини.    Розвиток туризму в Німеччині. 

        Для самостійного вивчення: скласти словник до теми: 

„Відрядження. Подорож”. 

 

4   

Разом  
48 Разом 

 



7. Індивідуальні завдання 

ІНДЗ 1(Навчально-дослідна робота). Рішення проблемних ситуацій різного 

рівня складності зі змістових модулів курсу. 

 

Змістовий 

модуль, 

тема 

 

Теми творчих робіт 

М1. Зм3. 

тема 3.2. 

Доповідь «Особливості місць розміщення туристів в Україні та 

Німеччині».  

М2 Зм2 

тема 1.5. 

Свята в Україні та Німеччині (доповідь, реферат, презентація, фільм) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



8. Методи навчання 

 

1.Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності: 

 в залежності від джерела передачі навчальної інформації 

(словесні методи – розповідь-пояснення, бесіда, лекція; наочні 

методи – ілюстрація (використання таблиць, презентацій), 

демонстрація; реферати студентів); 

 залежно від логіки передачі та сприйняття навчальної 

інформації (індуктивні методи, дедуктивний метод); 

 в залежності від ступеня самостійного мислення студентів у 

процесі оволодіння знаннями, формування умінь і навичок 

(репродуктивні – робота за зразком та повторення дій викладача; творчі 

(проблемно-пошукові) – самостійне виконання завдань студентами, 

самостійний пошук розв’язків); 

 в залежності від ступеня керівництва навчальною роботою 

студентів (навчальна робота під керівництвом викладача (самостійна 

робота на занятті) –  конспектування частини теми; самостійна робота 

студентів поза контролем викладача (самостійна робота вдома) – 

виконання домашніх завдань, написання рефератів, самостійне 

опрацювання матеріалу та його конспектування, створення 

презентацій). 

2.Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності:  

 методи стимулювання інтересу до навчання (навчальні 

дискусії, наведення  цікавих фактів у професійній сфері при викладанні 

матеріалу); 

 методи стимулювання обов'язку й відповідальності 

(роз'яснення мети навчальної дисципліни; пред’явлення вимог до 

вивчення дисципліни – орфографічних, дисциплінарних, організаційно-

педагогічних; використання заохочень та покарань в навчанні – оцінка 

студента за успіхи, усне схвалення або осуд). 

9. Методи контролю 

1- метод тестового контролю;2- метод письмового контролю; 

3- метод усного контролю; 

4- метод програмованого контролю; 

5- метод практичної перевірки; 

6- метод самоконтролю; 7- метод самооцінки. 

 



10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ студентів 

З ІНОЗЕМНИХ МОВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання та підсумкове. Більшість прийомів поточного 

оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або 

вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на 

основі поточного оцінювання й виставляється єдиний тематичний бал. Під час 

виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не 

враховуються. 

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці 

семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання, письмо). 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

Аудіювання* 

  

I. 

Початковий 

1 Студент(тка) розпізнає на слух найбільш 

поширені слова в мовленні, яке звучить в 

уповільненому темпі 

2 Студент(тка) розпізнає на слух найбільш 

поширені словосполучення в мовленні, яке 

звучить в уповільненому темпі 

3 Студент(тка) розпізнає на слух окремі прості 

непоширені речення й мовленнєві зразки, 

побудовані на вивченому мовному матеріалі в 

мовленні, яке звучить в уповільненому темпі 

  

II. Середній 

4 Студент(тка) розпізнає на слух прості речення, 

фрази та мовленнєві зразки, що звучать у 

нормальному темпі. В основному розуміє зміст 

прослуханого тексту, в якому використаний 

знайомий мовний матеріал 

5 Студент(тка) розуміє основний зміст поданих у 

нормальному темпі текстів, побудованих на 

вивченому мовному матеріалі 

6 Студент(тка) розуміє основний зміст поданих у 

нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, 

побудованих на вивченому мовному матеріалі, 

які містять певну кількість незнайомих слів, про 

значення яких можна здогадатися 

  

III. Достатній 

7 Студент(тка) розуміє основний зміст поданих у 

нормальному темпі текстів, побудованих на 



вивченому мовному матеріалі, які містять певну 

кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися, сприймає більшу частину 

необхідної інформації, подану у вигляді 

оціночних суджень, опису, аргументації 

8 Студент(тка) розуміє основний зміст 

стандартного мовлення в межах тематики 

ситуативного мовлення, яке може містити певну 

кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися. В основному сприймає на 

слух експліцитно подану інформацію 

9 Студент(тка) розуміє основний зміст мовлення, 

яке може містити певну кількість незнайомих 

слів, про значення яких можна здогадатися, а 

також сприймає основний зміст повідомлень і 

фактичну інформацію, подану в повідомленні 

  

IV. Високий 

10 Студент(тка) розуміє основний зміст мовлення, 

яке може містити певну кількість незнайомих 

слів, про значення яких можна здогадатись, а 

також основний зміст чітких повідомлень різного 

рівня складності 

11 Студент(тка) розуміє тривале мовлення, яке може 

містити певну кількість незнайомих слів, про 

значення яких можна здогадатися. Уміє 

знаходити в інформаційних текстах з незнайомим 

матеріалом необхідну інформацію, подану у 

вигляді оціночних суджень, опису, аргументації 

12 Студент(тка) розуміє тривале мовлення й 

основний зміст повідомлень, сприймає на слух 

подану фактичну інформацію в повідомленні 

* Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична 

наповнюваність, тематика текстів формуються викладачем 

відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та 

типу навчального закладу. 

Читання* 

  

I. 

Початковий 

1 Студент(тка) уміє розпізнавати та читати окремі 

вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався 

2 Студент(тка) вміє розпізнавати та читати окремі 

вивчені словосполучення на основі матеріалу, що 

вивчався 

3 Студент(тка) вміє розпізнавати та читати окремі 

прості непоширені речення на основі матеріалу, 



що вивчався 

  

II. Середній 

4 Студент(тка) уміє читати вголос і про себе з 

розумінням основного змісту тексти, побудовані 

на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити 

необхідну інформацію у вигляді оціночних 

суджень за умови, що в текстах використовується 

знайомий мовний матеріал 

5 Студент(тка) вміє читати вголос і про себе з 

розумінням основного змісту тексти, які можуть 

містити певну кількість незнайомих слів, про 

значення яких можна здогадатися. Уміє частково 

знаходити необхідну інформацію у вигляді 

оціночних суджень, опису за умови, що в текстах 

використовується знайомий мовний матеріал 

6 Студент(тка) вміє читати з повним розумінням 

тексти, які можуть містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатися. Уміє знаходити необхідну 

інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, 

аргументації за умови, що в текстах 

використовується знайомий мовний матеріал 

  

III. Достатній 

7 Студент(тка) уміє читати з повним розумінням 

тексти, які містять певну кількість незнайомих 

слів, про значення яких можна здогадатися; уміє 

знаходити потрібну інформацію в текстах 

інформативного характеру 

8 Студент(тка) вміє читати з повним розумінням 

тексти, які містять певну кількість незнайомих 

слів, знаходити й аналізувати потрібну 

інформацію 

9 Студент(тка) вміє читати з повним розумінням 

тексти, використовуючи словник, знаходити 

потрібну інформацію, аналізувати її та робити 

відповідні висновки 

  

IV. Високий 

10 Студент(тка) вміє читати з розумінням основного 

змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний 

текст, установлюючи логічні зв'язки всередині 

речення та між реченнями 

11 Студент(тка) уміє читати тексти, аналізує їх і 

робить власні висновки, розуміє логічні зв'язки в 

рамках тексту та між його окремими частинами 

12 Студент(тка) уміє читати тексти, аналізує їх і 



робить висновки, порівнює отриману інформацію 

з власним досвідом. У повному обсязі розуміє 

тему прочитаного тексту різного рівня складності 

* Обсяг, тематика, характер текстів для читання визначаються 

викладачем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу 

навчання та типу навчального закладу. 

Говоріння* 

  

I. 

Початковий 

1 Студент(тка) знає найбільш поширені вивчені 

слова, проте не завжди адекватно використовує 

їх у мовленні, допускає фонематичні помилки 

2 Студент(тка) знає найбільш поширені вивчені 

словосполучення, проте не завжди адекватно 

використовує їх у мовленні, допускає 

фонематичні помилки 

3 Студент(тка) використовує в мовленні прості 

непоширені речення з опорою на зразок, має 

труднощі у вирішенні поставленого 

комунікативного завдання в ситуаціях на задану 

тему, допускає фонематичні помилки 

  

II. Середній 

4 Студент(тка) уміє в основному логічно 

розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому 

використовуючи обмежений словниковий запас 

та елементарні граматичні структури. На запит 

співрозмовника дає елементарну оціночну 

інформацію, відображаючи власну точку зору 

5 Студент(тка) уміє в основному логічно 

побудувати невеличке монологічне 

висловлювання та діалогічну взаємодію, 

допускаючи незначні помилки при використанні 

лексичних одиниць. Усі звуки в потоці мовлення 

вимовляються правильно 

6 Студент(тка)  упевнено розпочинає, підтримує, 

відновлює та закінчує розмову у відповідності з 

мовленнєвою ситуацією. Усі звуки в потоці 

мовлення вимовляються правильно 

  

III. Достатній 

7 Студент(тка) уміє зв'язно висловлюватись 

відповідно до навчальної ситуації, малюнка, 

робити повідомлення з теми, простими 

реченнями передавати зміст прочитаного, 

почутого або побаченого, підтримувати бесіду, 

ставити запитання та відповідати на них 

8 Студент(тка) уміє логічно висловитись у межах 



вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, 

а також у зв'язку зі змістом прочитаного, 

почутого або побаченого, висловлюючи власне 

ставлення до предмета мовлення; уміє 

підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки. 

Учень в основному уміє у відповідності з 

комунікативним завданням використовувати 

лексичні одиниці та граматичні структури, не 

допускає фонематичних помилок 

9 Студент(тка) уміє логічно висловлюватись у 

межах вивчених тем, передавати основний зміст 

прочитаного, почутого або побаченого, 

підтримувати бесіду, уживаючи розгорнуті 

репліки, у відповідності з комунікативним 

завданням використовує лексичні одиниці та 

граматичні структури, не допускає фонематичних 

помилок 

  

IV. Високий 

10 Студент(тка) уміє без підготовки висловлюватись 

і вести бесіду в межах вивчених тем, 

використовує граматичні структури й лексичні 

одиниці у відповідності з комунікативним 

завданням, не допускає фонематичних помилок 

11 Студент(тка) уміє логічно й у заданому обсязі 

побудувати монологічне висловлювання та 

діалогічну взаємодію, використовуючи 

граматичні структури й лексичні одиниці у 

відповідності до комунікативного завдання, не 

допускаючи при цьому фонематичних помилок 

12 Студент(тка) уміє вільно висловлюватись і вести 

бесіду в межах вивчених тем, гнучко та 

ефективно користуючись мовними та 

мовленнєвими засобами 

*Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у 

діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична та граматична 

наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмових 

вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу. 

 

Письмо* 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії 

оцінювання 

навчальних 

досягнень 

Грамотність 

      Припустима Припустима 



кількість 

орфографічних 

помилок 

кількість 

лексичних, 

граматичних 

і 

стилістичних 

помилок 

  

I. 

Початковий 

1 Студент(тка) уміє 

писати вивчені 

слова, допускаючи 

при цьому велику 

кількість 

орфографічних 

помилок 

8 9 

2  Студент(тка) уміє 

писати вивчені 

словосполучення 

6 9 

3 Студент(тка) уміє 

писати прості 

непоширені 

речення 

відповідно до 

комунікативної 

задачі проте зміст 

повідомлення 

недостатній за 

обсягом для 

розкриття теми та 

інформативно 

насичений 

6 8 

  

II. Середній 

4 Студент(тка) уміє 

написати листівку 

за зразком, проте 

використовує 

обмежений запас 

лексики та 

граматичних 

структур, 

допускаючи 

помилки, які 

ускладнюють 

розуміння тексту 

6 6 

5 Студент(тка)  уміє 

написати коротке 

4-5 5 



повідомлення за 

зразком у межах 

вивченої теми, 

використовуючи 

обмежений набір 

засобів логічного 

зв'язку при цьому 

відсутні 

з'єднувальні 

кліше, недостатня 

різноманітність 

ужитих структур, 

моделей тощо 

6 Студент(тка) уміє 

написати коротке 

повідомлення/лист 

за зразком у 

відповідності до 

поставленого 

комунікативного 

завдання, при 

цьому вжито 

недостатню 

кількість 

з'єднувальних 

кліше та 

посередня 

різноманітність 

ужитих структур, 

моделей тощо 

4-5 5 

  

III. 

Достатній 

7 Студент(тка) уміє 

написати коротке 

повідомлення за 

вивченою темою 

за зразком у 

відповідності до 

заданої 

комунікативної 

ситуації, 

допускаючи при 

цьому ряд 

помилок при 

використанні 

вивчених 

4 4 



граматичних 

структур. 

Допущені 

помилки не 

порушують 

сприйняття 

тексту, у роботі 

вжито ідіоматичні 

звороти, 

з'єднувальні 

кліше, 

різноманітні 

структури, моделі 

тощо 

8 Студент(тка) уміє 

без використання 

опори написати 

повідомлення за 

вивченою темою, 

зробити нотатки, 

допускаючи ряд 

помилок при 

використанні 

лексичних 

одиниць. 

Допущені 

помилки не 

порушують 

сприйняття 

тексту, у роботі 

вжито ідіоматичні 

звороти, 

з'єднувальні 

кліше, 

різноманітні 

структури, моделі 

тощо 

3 3 

9 Студент(тка) уміє 

написати 

повідомлення на 

запропоновану 

тему, заповнити 

анкету, 

допускаючи ряд 

3 2 



орфографічних 

помилок, які не 

ускладнюють 

розуміння 

інформації, у 

роботі вжито 

ідіоматичні 

звороти, 

з'єднувальні 

кліше, 

різноманітні 

структури, моделі 

тощо 

10 Студент(тка) уміє 

написати 

повідомлення, 

висловлюючи 

власне ставлення 

до проблеми, 

написати 

особистого листа, 

при цьому 

правильно 

використовуючи 

вивчені 

граматичні 

структури у 

відповідності до 

комунікативного 

завдання, 

використовуючи 

достатню 

кількість 

ідіоматичних 

зворотів, 

з'єднувальних 

кліше, моделей 

тощо 

2 1 

  

IV. Високий 

11 Студент(тка) уміє 

написати 

повідомлення, 

правильно 

використовуючи 

лексичні одиниці 

1-2   



в рамках тем, 

пов'язаних з 

повсякденним 

життям. Даються 

при наявності 

несуттєвих 

орфографічних, 

які не порушують 

акту комунікації 

(британський або 

американський 

варіанти 

орфографії, 

орфографічні 

помилки в 

географічних 

назвах тощо) 

12 Студент(тка) уміє 

подати в 

письмовому 

вигляді 

інформацію у 

відповідності з 

комунікативним 

завданням, 

висловлюючи 

власне ставлення 

до проблеми, при 

цьому правильно 

використовуючи 

лексичні одиниці 

та граматичні 

структури 

    

* Обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота 

розкриття змісту, лексична насиченість і рівень граматичної 

компетентності, наповнюваність визначаються викладачем відповідно 

до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу 

навчального закладу 

 

 

 

  



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

диференційованого заліку 

(денна форма) 

для заліку (заочна 

форма) 

90-100 А відмінно   

зараховано 

82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

  



11. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма дисципліни. 

2. Робоча програма дисципліни. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ 

ПЛЮС, 2006. – 336 с. 

2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: Логос, 2002. – 352 с. 

3. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в 

двух томах). Т.1., 2. – К., 2004.  

4. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу: Українсько-німецький 

розмовник. – К.: Просвіта, 2001. – 247 с. 

5. Буданов С.І., Тріщ О.М. Ділова німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 

2006. – 112 с. 

6. Німецька мова. Навчальний посібник для студентів та робітників готельно-

ресторанного бізнесу, Укладач - А.В. Бочевар,  Одеса – 2011. 

Допоміжна 

1. Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей, 2012. 

2. Волина С.А., Воронина Г.В. Время немецкому. В 3 ч. – Ч.2. – М.: 

Иностранный язык, 2002. – 567 с. 

3. Гладилин Н.В. Практическая грамматика немецкого языка. – М.: Айрис-

пресс, 2004. – 336 с. 

4. Кордуп Р.А. Німецька мова в таблицях і схемах. – Х.: Ранок, 2004. – 112с. 

5. Кравченко А.П. Современная граматика неметкого языка. – Донецк, 2004. 

– 224 с. 

6. Листвин Д.А. Современный немецкий. Практический курс для 

начинающих. Учебное пособие, 2013р.  

7. Немецко-русский и русско-немецкий словарь с грамматическими 

правилами / Сост. М.В. Чурилова. – М.: ОЛМА ПРЕСС, 2006. 



8. Паремская Д.А. Практическая грамматика немецкого языка. – Минск, 

Высш. шк., 2001. – 348 с. 

9. 225 тем немецкого языка ⁄Сост. Романовская Н.И. – Донецк, 2004. –345с.   

 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

http://ubooks.com.ua/books/000202/inx21.php 

http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=13 

http://academia.in.ua/?q=node/198 

http://deutsch-sprechen.ru 

http://startdeutsch.ru/poleznoe/temy/398-tema-na-nemetskom-s-perevodom-

reisen-puteshestviya 
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