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КонсультацiТ

Д. OBJECT|VE ОF ТНЕ SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛlНИ
метою курсу е формування у майбутнiх фахiвцiв економiчних спецiальностей надiйноi основи комунiкативноi та

мовленневоl компетентностi у сферах професiйного та сиryативного спiлкування в уснiй i письмовiй формах шляхом
вивчення лексико-граматичного матерiалу, науково-дослiдницьких iHcTpyMeHTiB та набуття письмових, читацьких та
комунiкативних навичок нiмецькоТ мови в KoHTeKcTi оволодiння професiйною дiяльнiстЮ.

В. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛlНИ
пiдготовка конкурентоспроможних сучасних фахiвцiв в умовах европейськоi iнтеграцiт передбачае не тiльки високий

сryпiнь фаховоi пiдготовки, але i володiння iноземними мовами на достатньому piBHi для 3дiЙGнення ефективного
спiлкування в рiзноманiтних комунiкативних ситуацiях.
мета навчання другот iноземноi мови полягае в оволодiннi нiмецькою мовою як засобом спiлкування, мо}ulивiстю
використовувати iноземну мову як iHcTpyMeHT у дiалозi кульryр, способом полiкульryрного саморозвитку. Оволодiння
студентамИ нiмецькою як другою iноземною мовою також сприяе розвиткУ здiбностей використовувати iT як

iHcTpyMeHT спiлкування в дiалозi кульryр, як засiб мiжособистоi взаемодii в умовах багатонацiОнаЛЬНого i

полiкультурного глобального середовища.
програма передбачае навчити сryдентiв iншомовному мiжкультурному спiлкуванню в типових комунiкативних

ситуацiях та в межах передбаченот програмою тематики; здатностi розв'язувати 3асобами iноземноi мови акryальнi
задачi спiлкування в навчальному, професiйному й культурному життi; умiнню користуватися фактами мови й

мовлення для реалiзацiТ цiлей спiлкування; здатностi успiшно вирiшувати 3авдання в3аеморо3умiння i взаемодii з

носiями мови, що вивчаеться вiдповiдно до норм i традицiй культури нiмецькоi мови.
основним завданням вивчення дисциплiни (друга iноземна мова) е оволодiння рi3ними видами мовленневот

дiяльностi - говорiнням в рамкаХ зазначеноТ тематики, читанням (переглядовим, ознаЙомлювальним i навчальним)
при роботi з лiтературою по спецiальностi, письмом i аудiюванням (з розумiнням основного змiсry, з метою пошуку
необхiдноi iнформацiт, з повним розумiнням змiсту аудiотексту) в ситуацiях професiйно-дiлового та повся(ценного
спiлкування з урахуванням соцiокультурного та лiнгвократнознавчого аспектiв нiмецькот мови, а також оволодiння
навичками письмового мовлення.

с. LlsT оF coMPETENclEs дND sTUDlES TARGETED RESULTs / пЕрЕлlк компЕтЕнтнОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕ3УЛЬТАТlВ

3К1, 3датнiсть реалiзовувати своТ права i обов'язки як члена Gуспiльства,

усвiдомлювати цiнностi громадянського суспiльства та необхiднiсть його
сталого розвитку, верховенства права, прав i свобод людини i громадянина
УкраТни.
ЗК3. 3датнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями.
ЗК4. 3нання та розумiння предметноi областi та розумiння професiйноТ

дiяльностi,
3К5. 3датнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.

3К6. 3датнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть).
ЗК7. 3датнiсть застосовувати знання у практичних сиryацlях.
3К8. 3датнiсть до абстрактного мислення, аналlзу та синтезу.
3К9. 3датнiсть використовувати iнформацiйнi та комунiкацiйнi технОлОГiТ.

3K'l't. 3датнiсть спiлкуватися lноземною мовою.
зк12, 3датнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацiТ з рiзних джерел.
ЗК13. 3датнiсть бути критичним l самокритичним.

Спецiальнi (фаховi, предметнi) СК4. 3датнiСть розв'язуВати складнi спецiалiзованi задачi i праtсичнi проблеми
компетентнОстi (Сý у сферi мiжнародниХ вiдносин, зовнiшньоТ полiтики держав, суспiльних

комунiкацiЙ, регiональних дослlджень.
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D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН
З семесrр
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SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОТ ДИСЦИПЛlНИ

СК6. 3датнiсть застосовувати засади дипломатичноТ та консульськоi служби,
дипломатичного протоколу та етикету, умiння вести дипломатичне та дiлове
листування (украiнською та iноземними мовами).
СК7 Здатнiсть аналiзувати мiжнароднi iнтеграцiйнi процеси у cBiTi та на
европейському континентi, та мiсце в них Укра'iни
СК8. Усвiдомлення нацiональних iHTepeciB УкраТни на мiжнароднiй apeHi
СК12 Здатнlсть до здiйснення комунiкацi'i та iнформацiйно-аналiтичноТ
дiяльностi у сферi мiжнародних вiдносин (украiнською та iноземними мовами),

РН05, Знати природу та механiзми мiжнародних комунiкацiй
РН07, Здiйснювати опис та аналiз мiжнародноt ситуацii, збирати з рiзних

джерел необхiдну для цього iнформацiю про мiжнароднi та зовнiшньополiтичнi
подt'[ та процеси
РН08 Збирати, обробляти та аналiзувати великi обсяги iнформацir про стан
мiжнародних вiдносин, зовнiшньоi полiтики Украlни та iнших держав,
регiональних систем, мiжнародних комунiкацiй
РН10. Вiльно спiлкуватися державною та iноземними мовами на професiйному
piBHi, необхiдному для ведення професiйноi дискусii, пiдготовки аналiтичних та
дослlдницьких документlв.
РН'1 2. Володiти навичками професiйного усного та письмового перекладу з/на
iноземнi мови, зокрема, з фаховоi тематики мiжнародного спiвробiтництва,
зовнiшньоl полiтики, мlжнародних комунlкацiй, регiональних студrй, дво- та
багатостороннiх мiжнародних проектiв,
РН13. Вести фахову дискусiю iз проблем мiжнародних вiдносин, мiжнародних
комунiкацlй, регiональних студiй, зовнlшньоi полiтичноТ дiяльностr,
арryментувати свою позицiю, поважати опонентiв i iхню точки зору
РН16. Розумiти та вiдстоювати нацiональнi iнтереси Укра'tни у мiжнароднiй
дlяльностl.
РН'1 7, Мати навички самостiйного визначення ocвiTHix цiлей та навчання,
пошуку необхiдних для iх досягнення ocBiTHix pecypciB.

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
вчл Мелична,16, кривий Pl1,50005, тел +з8(097)214,88-69 e-mai i duet edu Ua

5 семестр

Тищдень/
,Щата

Тема Форма
дlяльностl
(заняття),
години,
формат

3авдання для СРС
(лiтература, ресурси в iHTepHeTi, презентацiя, вiдеокурси)

1 -2 тищдень

3-4 тищцень

Тема 1 3найомство з
MlcтoM
1.1 . Прибуття у MicTo.
Орiенryвання у MicTi
План MicTa Наказове
речення.
1,2. Прийменники in
(wohnen in) aus (kommen
aus).
9.3 Прогулянка по MicTy
Визначнi мiсця.
1.4 lменник
Вiдмiнювання
означувального артикля
1 5 Мое рiдне MicTo
Культурна програма на
вихiднi. lнтернацiональна
лесика
3BopoTHi
Наголос

дiеслова,
у

lнтернацlональних
словах

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостlина
робота над
текстом )

Опрацювання лiтератури :

основна
додаткова
1. Опрацювання лексичного матерiалу за темою <Eine fremde
Stadt>.

2. Монологiчне мовлення <Еле Sfadb>
З. Активiзацiя граматичного матерiалу

4, Опрацювання лексичного матерiалу, робота у малих групах
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5 -6 тих<,qень

7-8 тищqень

Тема 2 У готелi.
2,1 Бронювання готелю
2.2 lменник.Роди
lменника
2 3 Означений артикль
2.4 Письмо: Заповнення
формуляру для
поселення у готель.
2.5 Проектна робота: Мiй
власний готель

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

Опрацювання лiтератури:
основна
додаткова1 Опрацювання лексичного матерiалу за темою
2, .Щiалогiчне мовлення <Еiпе Stadt>
3. Активiзацiя tраматичного матерlалу

Опрацювання лексичного матерiалу, робота у малих групах

-109
ти)цдень

11-12
тищдень

Тема 3. Музика
3 1 Вiдвiдування
концерту.
Текст: Вiдомi музиканти
та музичнl групи,
3 2Словотворення:
складнl |менники
3.3 UЬuпgеп 3айменник
mап. 11.4 3айменник es
Щовгi та KopoTKi звуки
3.5 Дати (мiсяцi, днi
тижня)
3.6 Ubungen Порядковi
числlвники.

П рактичнi
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

Опрацювання лiтератури:
основна
додаткова
1. Опрацювання лексичного матерiалу за темою Musik
2. Використання артиклiв у множинi: означений, нульовий.
3. Множина iменникiв.
4.Числiвники. Питання (W-Frаgеп).

13 -14
тих{день

1 5_-16

тищцень

Тема 4. Канiкули та
вlдпустка
41Dia|og :Улюбленi
мlсця вlдпочинку.
4.2 Порядок слiв у
простому розповlдному
та питальному реченнях,
4.З Dеr Text : У
транспортi (автобусi,
поiздi, лiтаку).
4.4 Особовi займенники у
називному та
знахlдному вlдмlнках.
4.5 Бронювання готелю.
Рекламнi проспекти.
4.6 Вiдмiнювання
займенникiв. Пiдряднi
речення мети.

Практичнi
заняття

(обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних
вправ, робота
ltад текстом )

Опрацювання лiтератури :

основна
додаткова
1 Опрацювання лексичного матерiалу за темою Meine Fеriеп
2 Розвиток навиiв дiалогiчного мовлення
З. Активiзацiя граматичного матерiалу
4, Опрацювання лексичного матерiалу, робота у парах

Б семестр

Тищдень/
,Щата

Тема Форма
дlяльностl
(зан яття ),

годи н и,

формат

Завдання для СРС
(лiтераryра, ресурси в iHTepHeTi, презентацiя, вiдеокурси)

1 -2 тихцень

З-4 тищдень

Тема 5 Явища природи.
5.1 Dег Text: Пори року
та мlсяцl.
5.2 Питальнi займенники
wеlсhеr (який?), was fUr
еiп (що за?).

5.3 Вказiвнi

(виконання
граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом)

Опрацювання лiтератури:
основна
додаткова
1 Опрацювання лексичного матерiалу эа темою Меiпе
Lieblingsjahrezeit
2 Активiзацiя граматичного матерiалу (займенники)
3, Опрацювання лексичного матерiалу, робота у малих групах

дЕржАвний ун вЕрситЕт Економlки тЕхнологlй
Мелична, ]6 Кривий Рlг,50005, тел +З8(097)214-88-69 e-mall
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займенники diеsеr (цей)
та jепеr (той),
вlдмlнювання
5 4 Безособовi
речення.

5 -6 тищдень

7-8 тихqцень

Тема б Органiзацiя
робочого дня.
6'l ,Щомовленостi.
Зустрiчi.
6.2 3аперечення nicht,
kein
6 З Вiдмiнювання
заперечного
займенника у
називному та знахlдному
вiдмiнках.
6.4 Dialog lп еiпеr Firmа

(виконання
граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом)

Опрацювання лiтератури:
основна
додаткова
1 Опрацювання лексичного матерiалу за темою :

https://deutsch-sprechen/i п-dеr-firmа

2 Активiзацiя граматичного матерiалу (займенники)
3 Опрацювання лексичного матерiалу, робота у малих групах

_10о

тих(ден ь

11-12
тищдень

Тема 7 У кафе.
7.,l Dialog Меню, l_.|iни.

7,2 Зворотнiй порядок
слiв у реченнl.
7.3 Модальнi дiеслова
(kёппеп, mUssen, wollen,
mёсhtеп) у Рrёsепs
7,4 Вiдмiнювання
tменникiв i прикметникtв
7.5 flifлогiчне мовлення
(кlп еiпеm Cafe>

(виконання
граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом)

Опрацювання лiтератури:
основна
додаткова

1, ознайомлююче читання за темою кlп еiпеm cafe>

2 . Розвиток навичок дiалогiчного мовлення за темою

З. Активiзацiя граматичного матерiалу
5. Лексичнi вправи

13 -14
ти)lцень

15-16
тищцень

17-18
тищдень

8.з
Прийменники у
давальному та
знахlдному
вiдмiнках (пасh, an, auch,
in).
В,4 Порядок слiв у
простому та
питальних реченнях 3

дlOсловами 3

вlдокремлювальними
префiксами.

8.5 Feste iп dеr Ukraine.
В б Dialog Fеiеrtаgе iп dег
Ukraine
8,7 Lexikalische Ubungen

(виконання
граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом

дискусiя)

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення,
виконання
лексичних
вправ, робота
над текстом

4.,Щискусiя за темою KFeste & Вrёuсhе in Deutschland>

1 !искусiя за темою KFeste in dеr Ukrаiпе>

2 Розвиток навичок дiалогiчного мовлення за темою

3 Виконання лексичних вправ темою

/r СеМестр

Тиlцень/
,Щата

Тема Форма
дiяльностi
(заняття),
годи н и,

формат

Завдання для СРС
(лiтература, ресурси в iHTepHeTi, презентацiя, вiдеокурси)

дЕржАвнии уl]lвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул Медична, 16, КривиЙ Рiг, 50005, тел +з8(о97)214-8s-69 e-mail: duet edu ua



Опрацювання лiтератури

l]ЕржАвни й
yt-llBEPc итЕт
Е коном lK и
iтЕхнологlи

вивчаеться
9.1.Die BRD
9.2. Die Reise. Stёdtе dег
BRD.
9.3. Веrliп ist die
Hauptstadt dеr BRD.
9.4. Нёrеп und Lesen desI
Dia|ogs "Frаgеп kostetI
nichts". "Deutschsprachigei
Lёпdеr"
9,5 Grammatische

3-4 ТИХЧеНЬ|ЦЬuпgеп - Регfеkt. Das
VеrЬ (stагkе und schwache
VеrЬеп). Рrёроsitiопеп mit
z\kkusativ und Dativ
Reflexive VеrЬеп (sich) 

|

моdаlчеrьеп,
9 6. Diskussion "lch
liеЬег zu Hause".
9.7 Dеr Text ,, Wоhпеп
Deutschland".

Тема 11 Е
Украiни
wirtschaftliche
Erltwickl u пg de r U kгаi п е
11.,1 .Dег Text

G е sсhёfts Ь гi efe sch rеi Ье п,
1 1 3. Schulung
Business case
suchen - wir емаrtеп
Wir bieten".
11.4. Grammatische
Ubungen -
mit Genetiv. Adjektiv
Konjunktionen weil, dепп,
eshalb;

11 5,Теmроrаlsёtzе.
11 6. Нёrеп ,,Arbetslos"

STATE UN|VERS|TY ОF ECONOMlCS AND TECHNOLOGY

дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SYLLABUS / роьочд прогрАмА нАвчАльноi дисциплlни

вна
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостtйна
робота над

текстом,
презентацiя)

1 Ознайомлення з лексичним матерiалом за темою кФРН>
2, Вивчаюче читання за темою KDie Reise. Stёdtе dеr BRD>,
3, Презентацiя за темою Веrliп ist die Hauptstadt dеr BRD.
4 Аналiз iнформацii тексту: "Fгаgеп kostet nichts",
"Deutschspгaohige Lёпdеr"
5 Активiзацiя граматичного матерiалу за темами Регfеkt,
Рrёроsitiопеп mit Akkusativ uпd Dativ, МоdаlчеrЬеп
6 Пiдготовка до дискусi't, навчання дискусiйним навичкам
7 Самостiйна робота над текстом,, Wohnen iп Deutschland"

I

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостtйна
робота над
текстом )

1. . Ознайомлення з лексичним матерiалом за темою
кПрофесi'i>
2, Вивчаюче читання за темою
3, Крос-групова iнтеракцiя "Апfоrdеruпgеп ап den ВеwеrЬе/,
,,Tipps fUr ВеwеrЬе/'
4 Активiзацiя граматичного матерiалу <Пасивний стан

))

5, Пiдготовка питань до дискусlТ, опрацювання lHTepHeT-

httpslЩpps/
https://www bewerbung-tipps.com/
6, Розвиток навичок дiлового письма
7 Рольова гра "Vоrstеlluпgsgеsрrёсh".

Опрацювання лiтераryри :

основна

1 Аналiтичне читання за темою

2 Розвиток навичок дiлового письма

3 Робота з кейсом

4. Активiзацiя граматичного матерiалу

5, Аудiювання за темою,,АrЬеtslоs"

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вчл Медична, 16, Кривий Plr,50005, тел +З8(097)214-88-69 e-mail: dUet edU Ua

Тема 10 Професil
,] 0 "] Bekanntschaft

Практичнi
заняття

(дискусlя,
аудlюван ня,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

lexikalischem Material zum
Thema,,Fachkompetenz,
Qualifikation,
Eigenschaften".

GruррепuЬеrgrеifепdе

an den ВеwеrЬеr", ,,Ti

ideale Аrьеitsчеrhёltпis"
10 6
ВеwеrЬuпgssсhrеiЬеп

Rollenspiel
Vorstell u пg sgеsрrёсh"

5 -6 тищqень

7-8 ти>tqцень

9 -10
тищцень

11-12
тих(день



ДЕРЖАВНИЙ
YHlBEPC ИТЕТ
Економlки
iтЕхнологlЙ

Тема 12 Розвиток
економiки в KpaiHl, мову
якоl я вивчаю
wittscllaft,
Landwirtschaft dеr BRD,
12 1. Monolog ,,Das
Wiгtschaftssystem dеr
BRD,.
122
G с schёft sbriefeschrei Ьеп

П ра ктич Hi

за н яття

(обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом )

Практичнi

заняття
(дискусiя,

аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостlйна
робота над

текстом,
презентацiя)

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
ви конан н я

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

STATE UNlVERS|TY ОF ECONOMlCS AND TECHNOLOGY

дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SYLLABUS / роьочд прогрАмА нАвчАльноТ дисциплlни

1з -14
тищдень

15-16
тищцень

8 семестр

12 3.
U bungen

Grammatische
- Fiпаlsёtzе

Lexikalische

zcitformen, lnfinitiv, um
,..zu
124
U bungen.

Опрацювання лiтератури
основна

1 Опрацюваннялексичного матерiалу, ознайомче
читання
Опрацювання lHTepHeT-pecypciB:
[ttрs_llцдryц,,l vа. d elverb апфLа[dwЦсshаtL-d е цtssЦапd
Творче завдання - Презентацiя за темою
Wiгtschaftssystcm dеr BRD"

2 Розвиток навичок дiлового письма
3 Активiзацiя граматичного матерiалу кlнфiнитивл, <Часовi
форми дiсолова>

4 Розвиток комунiкативноТ компетенцiТ, опрацювання
лексичного матерiалу, спiльна робота у малих групах

Опрацювання лiтератури :

основна

1 Опрацювання лексичного матерiалу за
Wiгtschaftssystem dеr Bundesгepublik>

темою KDas

2. Вивчаюче читання за темою <Die АuВепwiгtsсhаft dеr BR>
3 Активiзацiя граматичного матерiалу за темами Passiv

гiьutsёtzе
5, Пiдготовка до дискусi[ Обговорення тексту "Der Weg zur
Еurорёisсhеп Union"

Самостiйна робота над текстом,, VW АrЬеitеr"

Рuнкова рактичнl рацювання лlтератури:
заняття а

Тсма 1З
промисловlсть,
господарство
1з 1

ft dеr BRD
1З 2 Dialogs "So wenig
Staat wie moglich, so
Staat wie пёtig "

Gr
Passiv

1l} 4. Diskussion "Dеr
zul Еurорёisсhеп Uпiоп". 

l1З,5. Dеr Text ,,VW|
АrЬеitеr".
Тема 14

oHoMlKa
1i, 1 Bekanntschaft mit

ikalischem Маtеriаl zum
Thema ,,Веdагf,
E]edLjгfпissе, Nасhfгаgе"
14 2 Dеr Text
маrktwiгtsсhаft "

143
GruррепuЬеrgrеifепdе
lnteraktion
"Н оtеlrеsеrчiеruпg"
14 4.Gгаmmаtisсhе
urlungen - lnfinitiv passiv
sсiп+рагtiziр ll
ZLlstandspassiv.
lvоdаlsёtzе.
]4 5 Коmmuпikаtiоп "Dеr
staatsaufbau dеr schweiz "

Bcrverbungsschreiben.

Тспца 75 Кульryра та
Nl истецтво
15 1 Dialog ,,Еiп Bild
besser a/s
Wбftеf'.
Ноrеп
,,Sehenswurdigkeiten
Frапkfuгts"
15 2 Dеr Text
,,Gcschichte dег

1, , Оэнайомлення з лексичним матерiалом за темою
к Маrktwiгtsсhаft>
2. Вивчаюче читаl]ня за темою
3. Крос-групова iнтеракцiя " Ноtеlгеsеrчiегuпg"

Активiзацiя граматичного матерiалу <Пасивний стан
Конструкцiя Sеiп+Рагtiziр ll Zustandspassiv

))

5 Пiдготовка питань до дискусii', опрацювання iHTepHeT-

ttps://www bewerbu п g-ti pps.com/
Розвиток навичок дiлового письма

працювання лlтератури
вна
ткова

] Аналiтичне читання за темою

Розвиток навичок дiлового письма

дЕржАвнии ув вЕрситЕт Економlки l тЕхнологlи
Вул Медична, 16, Кривий Рiг,50005, тел +З8(097)214-88-69 e-mail: dUet edU ua

1 -2 тиж,цень

3-4 тиlцень

5 -6 тиждень Практичнi
за н яття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних



дЕржАвl]t4Й
YHlBEPC ИТЕТ
Економ lK и
iтЕхнологlЙ

STATE UNlVERS|TY ОF ECONOMlCS AND TECHNOLOGY
дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОТДИСЦИП ЛlНИ

7 -8 тищдень

Vеrеiпiguпg"
Gеsсhёftsьгiеfеsсhrеi Ьеп
15.З. Schulung im
Business Case ,,Die
Ausstellung".
15,4, Grаmmаtisсhе
Ubungen - Konjunktiv.
Рrёsепs Konjunktiv.
Futuгum Konjunktiv
15.5. Нёrеп
Sehenswurdigkeiten
Frапkfuгts "

самостlина
робота над
текстом )

3. Робота з кейсом

4. Активiзацiя граматичного матерiалу

5. Аудiювання за темою' SehenswUrdigkeiten Frаnkfurts "

9-1 0
тих(,день

Тема 16 3асобч MacoBoi
iнформацЛ'
Маssепmеdiеп. Presse.
16 1. Dialog ,,Коппеп Sie
mir еiпеп Tip gеЬеп?"
Gеsсhёft sbriefeschrei Ьеп.
16 2.
Gеsсhёft sьriеfеsсhrеiьеп.
16.З. Grammatische
Ubungen - Ргёtеritum
Konjunktiv Регfеkt
Konjunktiv, Konditionalis
16 4. Lexikalische
U bungen

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlюваtlня,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

Опрацювання лiтераryри:
основна
додаткова
1, Опрацювання лексичного матерiалу, ознайомче читання

Рзвиток навичок дiалогiчного мовлення - ,,Кёппеп Sie mir еiпеп
Tip gеЬеп?"..

2. Розвиток навичок дiлового письма
3. Активiзацiя граматичного матерiалу <Konjunktiv>

4. Розвиток комунiкативноl' компетенцit, опрацювання
лексичного матерiалу, спiльна робота у малих групах

Вивчення дисциплiни передбачае виконання 8 контрольних (модульних) робiт,
Пiд час виконання сryденти мають продемонструвати умiння та навички сприймати змiст TeKcTiB заданого рiвня
складностi професiЙно-орiентованого характеру; здатнiсть грамотно, аргументовано i ясно будувати зв'язнi
висловлювання iноземною мовою, застосовувати базову нормативну граматику в активному володiннi i складнi
граматичнi констрУкцii для пасивного сприйняття. Контрольнi роботи виконуються пiсля проходження теми у
письмовiй формi.
Вивчення дисциплiни передбачае виконання iндивiдуальних завдань Кожен студент iндивiдуально виконуе наступнi
завдання:
2
3.
BRD".
4.

|ндивiдуальне творче завдання " Презентацiя за темою ,, Massenmedien. Рrеssе "

Пiдготовка питань до проведення навчальних дискусiй за темами " Wirtschaft, lndustie, Landwirtschaft dеr

Опрацювати лексичний матерiал <Роль iноземних мов в умовах глобалiзацii>

Е. BASlc LlTERATURE (oBLlGAToRY TEXTBooKS)/ основнА лlтЕрАтурА (оБов,язковl пlдручники)
1. БорискоН.Ф.DеutsсhоhпеРгоЬlеmе! Самовчительнiмецькоl'мови(вдвохтомах) Т 1-Ки'iв: кЛогос>,2008 _

479 с.,. ил,
2. Бориско Н.Ф.Dечtsсh оhпе РrоЬlеmе! Самовчитель нiмецькоТ мови (в двох томах). Т. 2. - Киiв: <Логос>, 200S. -

512 с.: ил.
3. М0llег М., Rusch Р., Scherling Т, Optimal А2 Arbeitsbuch [Text] / М Мullеr, Р. Rusch, Т, Scherling -

4. Langenscheidt KG, 2005. - 144 S

F. COMPLEMENTARY L|TERATURE / ДОДАТКОВА ЛlТЕРАТУРА

- yci вправизграматикинiмецькоТмови/БереженаВВ -Х:Торсiнгплюс,2015 -32Ос
- Нiмецькамова Граматичнийпрактикум iрiвень/СОБiда -5-евид,випр lдоповн -Х:Вид-во<Ранок>,2О17 -

320 с
-Нiмецькамова Граматичнийпрактикум IlpiBeHb/lM Панченко,ОЛ Кононова -3-евид,випр iдоповн -Х.

Вид-во <Ранок>, 2016 - 320 с
- Збiрник вправ та 3авдань 3 граматики нiмецькоi мови (для самостiйноТ робо-ти студентiв 1- 4 KypciB денноТ форми

навчання ycix спецiальностей Академir) Укладачt, Потапенко С М , Шелухiна В С XapKiB: ХНАМГ, 2007, - 95с
Драб Н Л Практична rраматика нiмецькоi мови Навчальний посiбник [Текст] / Н Л !раб -

- Вiнниця: <Нова книга>, 2007 - 280 с

Посиланная на iнформацiйнi ресурси в lHTepHeTi, вiдео-лекцiТ, iнше методичне забезпечення

http : //www. s с h u Ь е гt-че rl а g, d е/а u f g а Ь е п /i п d е х. h t m
http;//www.deutschkurse-passau de/JM/images/stoгies/SKRlPTEN/al_skript_gr.pdf

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул Медична,16, Кривий Рlг,50005, тел +З8(097)214-88-69 e,mail: duet edu ua



l дггжпвний
j у1-1ll]ЕрситЕт
i Екоttомlки
] iтгl<нологtй

STATE UNlVERSlTY ОF ECONOMlCS AND TECHNOLOGY
девжавний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй

SYLLABUs / воьочл прогрАмА нАвчАльноТ дисциплlни
http://www Ьеrl jп de/hotels/

bIick/minilexikon. html
-aIsfremdsprache/pg_materialien zg?kopieгvorlagen_zg=leSetext

https,//v",.,w deLltscil. pcrfekt com/deutsch-ueben

G. тнЕ MOST lMPoRTANT PUBLlcATloNS оF тнЕ AUTHoR(S)coNcERNlNG PRoPoSED CLдSSES / ocHoBHlпуБлlкАцll АвторА, що повязАнl з тЕмАтикою зАплАновАних зАнятть
1, МеТОЛtrЧНi Р '119Лlr',l-'',;ltLtiЗ ДИСЦИПЛillИ З ДиСциплiни (Друrа iноземна мова (нiмецька)> ддя сryдентiв третього курсу освiтнього сryпеня
кБакалаврl спttliалt , осri << Мiжнаролtli скономiчнi вiдносини> денноi та заочноi форм на8чання / flержавний унiверситет економiки i
ТеХНО./rОГiЙ ltlСrt'l','t' l1lаtlлitlнятабiзrlсс-освiти,кафедра iноземнихтадiловоiукраiнськоjмов;уклад.о.чижиковд;рец.с.скиддн.кривий
Рiг,20]l ]jr
2,Rotll ,lko(',l- ,l lll,ChyzhykovaO.,Zabolotskal,,Zotova-SadyloO.,Bazarenkol,PlurilingualApproachtoTeachingaSecondForeigп
Languagr: |() StIldcnt ] ;l |Jrln-Linguistic SpecialtiesProceedings of the lll lnternational 5cientific Congress Society of дmьiепt lпtеlligепсе 2о2о (lSс_Sдl
2020) DOr 1О ]!)ll ' ],rllг k 2ООЗ18,О'] О,

з.сhizhillэ\Ji) \,' L] ;,lIlonof didactlcllrinciplesofStUdents'creativeabilitiesdevelopmentintheprocessofforeignlanguagelearning.The
Еurорсап Jtlttl, ti rlt r l t ll ties апd Soc]al Sсiепсеs.viеппа : Рrеmiеr PubIishing s.r.о. 2О19. Ns1. р. 89-92.
4. О. Ctry;llrykoi,,l, () i,1 l ;l ir:nko, l Bazarctlko, L.Dzevytska, А. J. Baite|essova (2О21) Plurilingual Approach to lmрrочiп8 Lexical competence of Nоп-
Linguisticila](-r lr1] 5(|] ]('il[\ lVlnternalion.lScientificCongress"SocietyofAmbientlntelli8ence-2o21"(lScSдl 2O21),Kryvyi Rih,Ukrаiпе,Дрril 12-16,2021:l]ll5\,'i,ir() iiLrcI]cc5,Volurпe1OO(2O21). DOl:hцps://doi.orяl10.1o51/shsconf/2o2110oo2o145.
5, ChYzh' il v,l, i) ; tl. ,, ],'llko, О ; DzevУlSka, L. and Zotova-Sadylo, О. (2022). The Fоrmаtiоп of Polycultural competence of tuture Economists апd
Lawytlrs lliorotlrll(,] ](l ]e5LearllingiIltirecontextof NewEducationalParadigm. lnProceedingsofthe5thlnternational Scientificcon8ressSociety
ofAmb]i,]t п|. 1,ol|( l5C 5дl, lSBN 978-989-758-60о-2, pa8es 468-477. Dol: 10,522оlOо1136580ооозз5о6. ,

ir,lгs of Cotltcr;l1:or.lry toreign Langua8e Teachin8 iп Higher Education. Моdеrп science: problems and innovations. дbstracts
, L l,]tif]c and Pr,,ci t,ll сопfеrепсе, SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2О2О. Рр. 14о-145, URL: https://sci-conf.com.ua/vii-
1.1 nraktichoq].r,,,r konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-20-22-5entyabrya-2o2O-goda-stokgolm-
llr:-c,5puIn i: ;_,rtlrllo&utm_medium=email&utm_campaign=MATERlALY_ShvEClJa&Utm_content=742O5O750

l Ll ,о[ Со lаЬоr l]vt, еаrпiпg in Теасhiпg Fоrеi8п Lап8ча8еs to Non-Linguistic students, Збiрник наукових працьУманського
, ; r; vнiвсрситету / МОН Украiни, УманськиЙ державниЙ педагогiчниЙ унiверситет iMeHi павла Тичини; [гол. ред.1.1., ,2021. Виil ] С 11з-119, Dol: https;//doi.orgl10,31499/2з07-490б.1.2O27,22872?
,( i].rtcdДppro;cllllTeachingFoгeignLanguagesToFutureEconomists.MoDERNдSPEсTSoFMoDERNlzдTloNoFSclENcE:
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SvLLABUS / роБочА прогрАмА нАвчАльноТ дисциплlни

к.

шкала балiв Оцiнка за 4-бальноюшкалою Шкала ECTS
90 - 100 Вiдмiнно А
80-89

Щобре
в

70-79 с
66-69

3адовiльно D
60_65 Е

21-59 незадовlльно з можливlстю повторного складання екзамену
(залi кч)

Fх

0-20
незадовiльно з можливiстю вивчення дисциплlни за

iндивiдуальним графiком у формi додатковоi iндивiдуально-
консчльтативноi роботи

F

CODE ОF CONDUCT ОF ТНЕ COURSE ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ
,Щля успiшного проходження курсу та
обов'язкiв:

кодЕкс повЕдlнки пlд чАс вивчЕння курсу
складання контрольних заходlв необхiдним е виконання наступних

* не запiзнюватися на заняття;
* не пропускати заняття (практичнi), в разi хвороби мати довiдку або'Г[ ксерокопiю,
* самостiйно опрацьовувати весь лекцiйний матерiал та ресурси для самостiйноi роботи;* при пiдготовцi есе, есе-рефлексii на статтю, що запропонована вам для читання (див семестровий план),

оцiнюеться якiсть та оригiнальнiсть наведених вами аргументiв. Есе повинно бути надiслано до 16:00 у
пОпереднiЙ день перед ceMiHapoM. Yci повиннi обов'язково пiдготувати есе, а його вiдсутнiсть з будь-яких
причин не може бути виправданням.

,i' конструктивно пiдтримувати зворотнiй зв'язок з викладачем на Bcix етапах проходження курсу (особливо пiд
час виконання iндивiдуальних проектiв);

* своечасно i самостiйно виконувати Bci передбаченi програмою завдання;
.l. брати участь у контрольних заходах;
,|, будь-яке вiдтворення результатiв чужоr працi (виключаючи практичну роботу над командним проектом), в

томУ числi використання завантажених з lHTepHeTy матерiалiв, як власних результатiв, квалiфiкуоться, як
порушення норм i правил академiчно'f доброчесностi, та передбачае притягнення до вiдповiдальностi у
порядку, визначеному чинним законодавством.

L. METHODS ОF CONDUCT|NG / МЕТОДИ НАВЧАННЯ
,Щля формувань компетентностей застосовуються TaKi методи навчання:
робоmа в парах або ерупах на0 вuрiшенням проблемноi сumуацii'економiчноео харакmеру
робоmа в ерупах на0 проблемамч, <Мозковчй шmурм>;
рольова ера в малчх ерупах
рольова (0iлова) ера за учасmю BcieT ерупч
iнdчвiOуальне mворче завOання по diповому кейсу
0ебаmч, 0чскусЛ, круелi сmолч
проекmне навчання з ореанlзащею крос-кульmурноео спlлкування;
мульmuмеdiЙнi презенmацii'монолоеiчноео повiOомлення, узаzальнюючоео маmерiал моOуля,
mесmування мовноео рiвня сmуOенmiв.

М. TOOLS, EQU|PMENT AND SOFTWARE / lНСТРУМЕНТИ, ОБЛМНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
мультимедiйний клас з ПК, цифровий проектор
Zoom - хмарна платформа для вiдео i аудiо конференцiй та вебiнарiв
Skype - платформа для вiдео i аудiо конференцiй та вебiнарiв
ZEL|S - сИстеМа прИ3НаЧена для тестування знань студентiв в двох режимах: автоматизований контроль знань та
тестування по бланкам.

N. STUDENT RESoURcES, моос PLATFoRMS / циФровl рЕсурси для студЕнтlв тд вlдкритl
дистАнцlЙнl онлАЙн курси

Сryдентам пропонуеться досryп до навчальних матерiалiв дисциплiни - moodle,kneu.dp.ua:
Соursеrа - безкоштовнi онлайн-курси з рiзних дисциплiн, у разi успiшного закiнчення яких корисryвач отримуе
сертифiкат про проходження курсу.
Prometheus - украrнський громадський проект масових вiдкритих онлайн-курсiв.

о. FЕЕDвАск/ зворотнlи зв,язок
Електроннi листи е найкращим способом зв'язатися з керiвником курсу, i, будь ласка, додайте шифр групи в TeMi
листа. Якщо ви надiшлете MeHi електронне повiдомлення, надаЙте MeHi, принаймнi, 24 години, щоб вiдповiсти.
Якщо ви не отримаете вiдповiдь, вiдправте листа повторно.

р. ACADEMlc HoNESTY/ АкАдЕмlчнА доБрочЕснlсть
,Щержавний унiверситет економiки i технологiй очiкуо вiд студентiв розумiння та пiдтримання високих стандартiв
академiчноi чесностi. Приклади академiчноТ не доброчесностi включають TaKi: плагiат, зловживання iнформацiею

дЕржАвнии ун вЕрситЕт Економlки l тЕхЕологlй
Вул Медична,16, Кривий Рlг,50005, тел 1З8(097)214-88-69 e-mail: dUet edu Ua



iз 3астарiлиХ лжереЛ мережi. ().1i \,еться, що всЯ робота, виконана вiдповiднО до виМ г курсу, о власною роботою
сryдента. l-Ji,1 чаС пiдготовкИ 1;с,сти, яка вiдповiДае ви огаМ курсу, студенти повиннi вiдрiзняти власнi iдеi вiд
iнформацir, отрllманоТз iнших,1. :-,л. Бе3 попереднього письмового схвалення викJ,|адачем, сryденти можуrь не
подаtj.i г,1 c/l(!lH l ,гои же звlт двl(j]
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