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Academic уеаr / Навчальний piK - Семестр

STATE UNlvER5lTY оF EcoNoMlcs AND TEcHNoLoGY

дввжлвний унlвЕрситЕт Економlки t твхнологlй

SYLLдBUS / роБочд прогрдмд ндвчдльноТ дисциплtни

Друга iноземна
El 0003в DIMG

мова
- El 0004в DlMG

292 Мiжнароднi економiчнi вiдносини

А. oBJEcTlvE оF тнЕ SUBJEсT / мЕтА тА зАвдАння дисциплlни ,л,,i-пL,,пптай чапiйцаj )j та
метою курсу е qормування у майбутнiх фахiвцiв економiчних спецiальностей надiйноi основи комунlкативн(

мовленнсБо,г nornur""iйii у Lо"р"" професiйного ]? "_тII:у._:ого 
спiлкування в уснiй i письмовiй формах шляХоМ

вивченнr] леl(сико-граматичного матерlалу, науково-дослiдницьких iHcTpyMeHTiB та набуття письмових, читацьких та

комунiкаlиrlг]их навичок нiмецькоI мови в KoHTeKcTi оволодiння професiйною дiяльнiстю

в. SUBJEcT PRoGRAM / прогрАмА дисциплlни
lBax европейськот iнтеграцi'r .передбачае 

не тlльки високии

lовами на достатньому piBHi для здiйснення ефективного

Hi нiмецькою мовою як другою iноземною як засобом

iHcTpyMeHT у дiалозi культур, способом полiкультурного

ю iноземноЮ мовоЮ також сприяе розвитку здiбностей

культур, як засобом мiжособистоi взаемодi'[ в умовах
вища.

комунlкативних
мови акryальнi
користуватися

аоморозумiння i

м i традицiй культури нiмецькоI мови,
емна мова) е оволодiння рiзними видами. мовленневоl

дiяльносri говорiнням в рамках зазначено'[ темати ним i навчальним)

при роб,,ri лiтератур"" r-i" """цi*::::Il.,^:y:, ,;", 
l,"",]if_Ё"rнil

необхiлгrоi' lформацi't, з повним розумl1lням змlсту ;;"л;-;;;"
спiлкуваrltiл з урахуванням соцiокультурного та лiнгвокр також оволодlння

навичкамtl Пllсьмового Мовлення,

С. LlST ОF COMPETENClES ДND STUDlES ТДRGЕТЕD RESULTS / ПЕРЕЛlК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕ3УЛЬТАТlВ

Educational pro9ram / Освiтня проrрама
Education - ECTS / PiBeHb - Кредити
Status / Статус
Lеаrпiпg languago / Мова навчання

Консульта цiТ

нАвчАн}jя
3агальrli коfulпетентностi (3К)

Спецiальгli (фаховi)
компетентFlостi (Фý

,щержавний унiверситет економiки i технологiй,

e-mait: qЦeI9hj jз@_ч!r.пsLhttрs://оrсid,оrgl0000-0002-4432-9743
моб +380963271724

зкз 3датнiсть навчатися та бути сучасно навченим,

ЗК4 Здатнlсть планувати та управляти часом,
3кб 3датнiсть спiлкуватися iноземними мовами
3к2 3датнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями

3К7. Навички використання iнформацiйних та комунiкацiйних

технологiй.
3к8. 3датнiсть до абстрактного мислення, аналiзу та синтезу

3К9 Умiння бути критичним та самокритичним,
'1 0 3датнiсть спiлкуватися з представниками iнших професiйних груп рiзного

рiвня (з експертами з iнших галузей знань/видiв економiчно'[ дiяльностi).

3К 1 1. 3датнiсть працювати в командi

ФК8.ЗдатнiстьвизначатифУнкцiональнiособливостi,характер'р|веНЬТа
сryпiнь'взаомозв'язкiв мiж субiектами мiжнародних економiчних вiдносин рiзного

рiвня та налагоджувати комунiкацij мiж ними,.,
bkl ц. Здатнiсть спiлкуватися на професiйному та соцiальному рlвнях 3

використанням баховоi термiнологiТ, включаючи усну i письмову комунiкацtю

державною та iноземними мовами
ok1 О Здurпiсть постiйно пiдвищувати теоретичний piBeHb знань, генерувати и

ефективно використовувати ix в практичнiй дiяльностi,

дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlи

Вул Медична, 16, КривиЙ Pir,5ooo5, тел +З8(О97)214-88-69 e-mail; dUet edu Ua



дЕр)кАвнии
ylllBЕрситЕт
Еко ном lк и
iтЕхl]ологlи

Програмнi результати навчання
(прн)

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

ихцеrtь/
Дата

Тема

JПлан ' MicTa [lа*азо""
речення,

Опрацювання лiтератури
основна

,l ня лексичного матерiалу за темою KEine frеmdе
Stadt>

2 NЛонологiчне мовлення кЕiпе Sfadb>
3, Активiзацiя граматичного матерiалу

Опрацювання лексичного матерiалу, робота у малих групах

STATE UN|VERSlTY ОF ECONOMlCS AND TECHNOLOGY

дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОТДИСЦИПЛlНИ

прн1 Вiдповiдально ставитися до професiйного самовдосконалення,

усвiдомлюючи необхiднiсть навчання впродовж усього життя, проявляти
TorlepaHTHicTb та готовнiсть до iнновацiйних змiн.
IlpH2 . Вiльно спiлкуватися з професiйних питань державною та lноземними
мовами усно i письмово, фахово використовувати економiчну термiнологiю.
прн3 [irкористову"ати сучаснi iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологit,

програмнi пакети загального i спецiального призначення.
прн5. Володiти навичками самоаналiзу (самоконтролю), бути зрозумiлим для
представ1-1икiв iнших бiзнес-культур та професiйних груп рiзного рiвня (з

фахiвцями з iнших галузей знань/видiв дiяльностi) на засадах цiнування

рiзноманiтностi, му , толерантностi
ПРНб Планувати, мотивувати, вищувати

результативнiсть цi, здiйснюват групi пiд

керiвництвом лiде ям вимог та одення в

умовах обмеженостi часу.
прн 7 Застосовувати набутi теоретичнi знання для розв'язання практичних

завдань та змiстовно iнтерпретувати отриманi результати
прн 15. ВизначатИ функцiоналЬнi особливостi, характер, piBeHb та ступiнь
взаомозв'язкiв мiж суб'ектами мiжнародних економiчних вiдносин рiзного рiвня
та Нала ими,
ПРН21. з ведення дiлового протоколу та дiлового
етикету номiчних вiдносин, враховуючи особливостi
мiжкуль професiйному та соцiальному рiвнях, як

державною так l lноземними мовами.
прн23. Усвiдомлювати необхiднiСть навчаннЯ впродовЖ життя для здобування
знань, З метоЮ пiдтримкИ професiйно'r компетентностi на високому piBHi

тичнl
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
викона н н я

граматичних
та лексичних

вправ,
самостlина
робота над
текстом )

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlи
вчл lйедична,16, кривий Рir,5оо05, тел +з8(097)214-88-69 е mai|: duet edU Ua

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

5 семестр

Форма
дtяльностi
(заняття),
години,
фооплат



I]ЕржАвний
yl-]lBEPc итЕт
Економ lK и
iтЕхнологlЙ

Тема 2, У готелi.
l2.,1 Броrо..ння готелю
1Z,Z lменltик.Роди
lменника.

|2.3 О.r"""rий артикль.

Практичнi
зан яття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостlина

робота над
текстом )

рактичнl
за н яття

(дискусiя,
аудl юванн я,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостlйна

робота над
текстом )

Практичнi
заняття

STATE UN|VERS|TY ОF ECONOMlCS AND TECHNOLOGY

дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОТ ДИСЦИПЛlНИ

5 -6 тиждень

7-8 ти>кдень

Опрацювання лiтератури
основна

1. Опрацювання лексичного матерlалу за темою
2, ,Щiалогiчне мовлення KEine Stadt>
3. Активiзацiя граматичного матерiалу

4 Опрацювання лексичного матерiалу, робота у малих групах

Опрацювання лiтератури:
основна
додаткова
1. Опрацювання лексичного матерiалу за темою MuSik
2. Використання артиклiв у множинi: означений, нульовий
З, Множина iменникiв.

Числiвники Питання flД-Frа9еп)

Опрацювання лiтератури
основна

ткова

9 _10

тилtцень

11-12
щцень

1з -14
тихцень

15-,16
}кдень

семестр

Тих(день/
flaTa

1 -2 тиждень Тема 5 Явища природи.

IS,l Оеr Text: Пори року
та мlсяцl.
5.2 Питальнi займенники
ilvelcher (який?), was f0r
cin (що за?).

3-4 тиждсttь 5 з вказiвнi

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

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

Опрацювання лiтератури
основна

1 Опрацювання лексичного матерiалу за темою Meine
Lieblingsjah rezeit
2 Активiзацiя граматичного матерiалу (займенники)
3 Опрацювання лексичного матерiалу, робота у малих групах

iТема З. Музика
З.1 Вiдвiдування
концерry.
iтекст: Вiдомi музиканти
та музичнl групи.
З.2Словотворення:
складн| lменники,
З 3 UЬuпgеп 3айменник
rпап 1 '1 .4 3айменник es
lовгi та KopoTKi звуки.
,З,5 Дати (мiсяцi, днi
i тижня).
З.6 Ubungen Порядковi
.lислiвники.

Гема 4. Канiкули та
t}lдпустка.
4.,1 Dialog :Улюбленi
мiсця вiдпочинку.
|4.2 Порядок слiв.у
простому розповlдному
ra питальному реченнях.
4 3 DerText: У
rраitспортi (автобусi,
поrздi, лiтаку).
4,4 особовi займенники
l]азивному та
зtlахiдному вiдмiнках.
4.5 Бронювання готелю
lРекламнi проспекти.
12 б Вiдмiнювання
займенникiв Пiдряднi
l)еtlення мети.

Тема

(обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом )

Форма
дtяльностi
(заняття),
години,
формат

(виконання
граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом)

дЕржлвний ун вЕрситЕт EKoHoMIKla l тЕхнолог]и
8чл IМедична,16, КривиЙ Рlr,5ооо5, тел *з8(о97)214-88-69 e-mail: duet edu ua

]2.5 ПDоектна ооЬота: Мiй
власнии готель



ДЕРЖАВНИИ
унlвЕрситЕт
Економlки
iтЕхнологlи

STATE UNlVERSlTY ОF ECONOMlCS AND TECHNOLOGY

дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО'l ДИСЦИПЛlНИ

займенники dieser (цей)
та jепеr (той),
вiдмiнювання.
5.4 Безособовi
речення.

5 -6 тиждень

7-8 тиждень

Тема б Органiзацiя
робочого дня.
6.1 ,Щомовленостi,
Зустрiчi.
0 2 3аперечення nicht,
kei п.

6 З Вiдмiнювання
заперечного
займенника у
tlазивному та знахlдному
вiдмiнках.
6 4 Dia|oq lп еiпеr Firmа

(виконання
граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом)

Опрацювання лiтератури :

основ}]а
додаткова
1. Опрацювання лексичного матерlалу за темою :

https://deutsch-sprechen/in-der-fi rmа

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

11-12

1з -14
тих(день

15-16

17-,l8

ти)tqцень

В,2 Святковий стiл.
Сервирування столу
8 З Прийменники у
лавальному та
знахlдному
вiлмiнках (nach, ап, auch,
in)
В,4 Порядок слiв у
ilpocToMy та
]пltтальних реченнях з

дlссловами з
вiдокремлювальними
rlресРiксами.

В 5 Feste in dеr Ukrаiпе.
В б Dialog Fеiегtаgе in de
U krаiпе
8,7 Lexikalische UЬuпgеп

9 -1О 'Гема 7 У кафе,
тищдень 7,1 Dialog Меню. Ltiни.

7.2 3воротнiй порядок
слiв у реченнi.
7.3 Модальнi дiеслова

' 1kёппеп, mUssen, wollen,
rпёсhtеп) у Рrёsепs.
]7.4 Значення та
Lвiдмiнювання

Гема 8 Свята.
t] 1 Пiдготовка
до свята.

(виконання
граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом)

(виконання
граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом

дискусiя)

(дискусiя,
аудlювання,

обговорення,
виконання
лексичних

вправ, робота
над текстом)

I

)працювання лiтератури:
)сновна
lодаткова

. ознайомлююче читання за темою кlп еiпеm cafe>

2.. Розвиток навичок дiалогiчного мовлення за темою

}. Активiзацiя граматичного матерlалу
> Лексичнi вправи

)працювання лiтератури:
)сновна
1одаткова

1 Розвиток навичок дiалогiчного мовлення за темою

2 Лексичнi вправи
3, Активiзацiя граматичного матерlалу

4.!искусiя за темою KFeste & Вrёuсhе iп Deutschland>

1 ,Щискусiя за темою KFeste iп dеr Ukraine>

2. Розвиток навичок дiалогiчного мовлення за темою

3, Виконання лексичних вправ темою

семестр

Форма
дtяльностi
(заняття),
години,
формат

Завдання для UPU
(лiтераryра, ресурси в tHTepHeTi, презентацiя, вiдеокурси)

дЕржА8нйй унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнолоrlи

Медична, 16, кривий Рir, 5о005, тел +з8(о97)214,88-69 e-mail



ш

дЕржАвнt4Й
ун lвЕрс итЕт
EKoHoMlK и
iтЕхнологlй

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

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОТДИСЦИП ЛlНИ

заняття
(дискусiя,

аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостtйна
робота над
текстом,

презентацiя)

цювання лlтератури
основна

1. Аналiтичне читання за темою

2.. Розвиток навичок дiлового письма

3 Робота з кейсом

Активiзацiя граматичного матерiалу

Аудiювання за темою,,АrЬеtslоs''

дЕржАвний упlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул Медична, 16, Кривий Рlг,5ООО5, тел +З8(О97)214-ss-69 e-mail: duet edu ua

1 -2 тищ4ень

3-4 тиждень

Тема 9 КрЪ'Ьа, rиова якоl

91,Die BRD.
9.2, Die Reise Stёdtе der
BRD
9,3. Вегliп ist
Hauptstadt dеr BRD.
,4. Нёrеп und Lesen

''Frаgеп kostet
nichts". "Deutschspгachige
Lёпdе/'
.5. Gгаmmаti

Ubungen - Регfеkt
VегЬ (starke und schwache
VеrЬеп). Рrёроsitiопеп mi

iv und Dativ.
VеrЬеп (sich).

.6 Diskussion "lch bleibe

9.7. Dеr Text ,, Wohnen i

DeutschIand",

1, ознайомлення з лексичним матерlалом за темою (ФРН>
2 Вивчаюче читання за темою KDie Reise Stёdtе dеr BRD>3 Презентацiя за темою Веrliп ist die Hauptstadt der BRD.
.4.Аналiз iнформацiт тексту: ''Frаgеп kostet nichts','Deutschsprachige Lёпdег''
5 Активiзацiя гfаматичного матерlалу за темами Регfеkt,Рrёроsitiопеп mit Akkusativ uпо бjfiч, ЙЙrчЪiБ"п
6. Пiдготовка до дискусil', навчання дискусiйнй, навичкам
7. Самостiйна робота над текстом,, Wоhйеп iп Deutschland.

5 -6 ти>rqqень

7-8 ти>r<день

Тема 10 Професii
10.1 Bekanntschaft mi

10.2. Dег Text "Веru]
Qualifikation"
,l0.3.

GruррепU Ьеrgrеifепdе
lnteraktion "Апfоrdеruпgеп
ап den ВеwеrЬе/', ,,Ti
fiir Веwеrьеr"
10.4.Grammatische
UЬuпgеп - Passiv.
10.5. Diskussion
ideale Аrьеitsчеrhёltпis"
10.6
ВеwеrЬuпgssсhrеiЬеп.

Thema ,,Fachkompetenz,
Qualifikation,
Eigenschaften".

Тема 11 Е
Украi'ни
wittschaftliche
Entwickl u пg de r lJ krаiпе.

,,Uпtеrпеhmеп"
маrktwiгtsсhаft.
11.2

sсhёftsьriеfеsсhrеiьеп
11.3 Schulung i

Business Case ,,Wir
Suchen - Wir емагtеп -

11 4 Grаmmаtisсhе
Ubungen - Ргёроsiti
mit Genetiv. Adjektiv
Konjunktionen weil, dепп,

1 1.5 Теmроrаlsёtzе
1 1,6 Нёrеп .АrЬеtslоs''

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостlйна
робота над
текстом )

рацювання лiтератури:

5. Лiдотовка питань до дискусii', опрацювання iHTepHeT-

1_, ознайомлення з лексичним матерlалом за темоюкПрофесiТ>
2, Вивчаюче читання за темою
3 . Крос-групова iнтеракцiя ''Апfоrdеrчпgеп ап den ВеwеrЬеr'',
,,Tipps fur ВеwеrЬе/'
4 Активiзацiя граматичного матерiалу <пасивний стан

7 Рольова гра "VоrstеlIuпgsgеsрrёсh''

9 -,10
тижiцень

Практичнi
заняття

(дискусiя,
ауд| юван ня,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )
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SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОТДИСЦИП ЛlНИ

13 -14
тих(qень

15-16
тищqень

Zeitformen. Infinitiv, um
,.,zu
12.4 Lexikalische

тема 12 Розвиток
економiки в KpaTHi, мову
якоl я вивчаю
Wittschaft, lndustie,
Landwirtschaft dеr BRD.
12,1 . Mono|og ,,Das
Wiгtschaftssystem derl
BRD".
12.2,
Gеsсhёft sьriеfеsсhrеiьеп.
1.2.3 Grammatische
Ubungen - Fiпаlsёtzе.

Практичнi
заняття

(обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом )

Опрацювання лiтератури:

2, Розвиток навичок дiлового письма
*11тт1.]9"ч,я граматичного матерiалу кlнфiнитив>, <Часовi
форми дlеслова))

Розвиток комунiкативноi компетенцi|., опрацювання
лексичного матерiалу, спiльна робота у малих групах

1 -2 тиж,qень Тема 13 вкономпа,
промисловiсть, сiльське
господарство
13.1 . Die

I13 2 Dialogs "So wenig
Staat wie mёgliсh, so viel
Staat wie nёtig ".

13.3. Grammatische
Ubungen - Passiv.
Attributsёtze
'1 3.4. Diskussion "Dеr
zur Еurорёisсhеп Uпiоп''-13.5. Ьеr. тек -,VW

Практичнi

заняття
(дискусiя,

аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над

текстом,
презентацiя)

Опрацювання лiтерБryри

вання лексичного матерiалу за темою <Das
system dеr Bundesrepublik>'

2 Вивчаюче читання за темою <Die AuBenwiгtschaft dеr BR>3. Активiзацiя граматичного матерlалу за темами passiv

3: ]tl?_rlтз до.лискусiТ Обговорення тексry ''Dеr Weg zurturораlsсhеп Uпiоп".
6. Самостiйна робота над текстом,, VWАrЬеitеr.. ''.

3-4 тихцень Тема 14 PuHKoBa
eKoHoMlKa
14.1 Bekanntschaft mit
|exikalischem Material zum
Thema ,,Веdагf,
Веduгfпissе, Nachfrage".
14,2. Der Text

14,3
GгuррепuЬеrgrеifепdе
lпtегаktiоп
"НоtеIrеsегчiеruпg"
"l4.4.Grammatische
Ubungen - |nfinitiv Passiv.
Sеiп+Рагtiziр ll.

'14.5 Коmmuпikаtiоп "Dеr
staatsaufbau der schweiz
ВеwеrЬuпgssсhrеiЬеп.

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

,З Jqо9 груiова iнтеракцiя '' Ноtеlrеsегчiеruпg''
4 Активlзацiя граматичного магерiалу <паси"вний стан
fl,] : :l рл..?_ I" н стр у к ц i я S е i п + Р а гt iz i р l l, Z u sta п d s р а s s l v,

5 Пiдготовка питань до дискусiI, опрацювання iHTepHeT-
джерел

Оп рацюваiня л lTeфTypr,r.

додаткова
1 . ознайомлення з лексичним матерiалом за темоюKMarktwirtschaft>
2. Вивчаюче читання за темою

5 -6 ти>ццень Тема 75 КЙьтЙа та
мистецтво
15.1, Dialog ,,Еiп Bild
besser a/s Ti
Wбrtеf'.
Ноrеп
,,Sehenswurdigkeiten
Frапkfuгts"
15 2, Dеr Text
,,Geschichte der

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

основна
додаткова
1. Аналiтичне читання за темою

2 . Розвиток навичок дiлового письма

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул Медична, 76, Кривий Р г, 5ООО5, тел. +З8(О97)214-88-69, e-mail: dOet,edu.ua

1. Опрацювання лексичного матерiалу, ознайомче
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'YLLABUs 
/ роьочд прогрАмА нАвчАльноТдисциплlни

Е' BASlc LlTERATURE (oBL|GAToRY TExTBooKS) / основнА лlтЕрАryрА (оБов,язковl п|дручники)1' БОРИСКО Н'Ф'DеutsСh ohne РrОЬlеmurС"'о.rr.ель нiмецькоi, мови (в двох томах). т. 1. _ киiв; клогос>l, 2008. _479 с,, ил.
2 БОРИСКОН'Ф'DеutsСhОhПеРrОЬlеmеI Самовчительн|мецькоiмови(вдвохтомах). т,2 _киj.в: клогос>,20о8._512 с,, ил.

i. I"11,1l#;,Ei.1"l i ;3s!11i;o'rootimal 
42 Arbeitsbuch [Text] / м мul|еr, р Rusch, т Sсhегliпg _

F, СОМРLЕМЕNТДRY LITERДTURE / ДОДДТКОВД ЛlТЕРДТУРД
yci ЁправИзграматикинiмецькоТмови/БереженаВВ 

-Х:Торсlнгплюс,2015,-32Ос.НiМеЦЬКа МОва. Граматичний практикум. i piBeHbzc О.Бiда. - 5-е вид., випр. lдоповн. - х.: Вид-во <ранок>, 2о17 -З20 с.
НЫНý:;ff"fflrЪiК]5!оП3..*r*ум ll piBeHb/lM панченко,ол кононова _3-евид,випр iдоповн _х:_ з 

самостй.ноi робо-ти студентiв 1- 4 KypciB денноi'формид енко с М,, Шелухiна В.С Харкiв:хнамг,2оо7, - бsJ_ в й посiбник [Текст] l Н.Л. Щраб

посиланная на iнформацiйнi ресурси в lHTepHeTi, вiдео-лекцiт, iнше методичне забезпечення
h ttp : //www. s ch u Ь е гt-че rl а g. d е/а u fg а Ье п/i п d е х. h t m

lllВ,iffiW 8s}iН:#,х,"ъsii,J.iсЫйiiJ]]БЁliЬtо,.iч,lSкRlртЕN/а l_skriрt_gr pdf

_ дЕржАвний унlsЕрситЕт Економlки l тЕхнологlйВул Медична, 16, КрибиЙ Рiг,50ОО5, тел, +З8(О97)214-88-69, e-mail: duet.edU Ua

7-8 тих<,qень
15 1 Sch_ulung

G esch ёftsь гiefesch rеi Ье п.

Ubungen - копiuйiч.
Рrёsепs Konjunktiv.
l-uturum Konjunktiv.
15 5 Нёrеп
Sehenswtjrdigkeiten
Frапkfuгts "

самостiйна
робота над
текстом )

4 Активiзацiя граматичного матерiалу
5 Аудiювання за темою,, SehenswUrdigkeiten Fгапkfurts ''

тищ4ень
Тема 16 ЗасЙi
iнформацii
Маssепmеdiеп. Presse,
16.1. Dialog ,,Кёппеп Si,
mir еiпеп Tip geben?''.
Gеsсhёft sbriefeschreiben.
16,2,
Gеsсhёft sьгiеfеsсhrеiьеп.

ubungen - Ргёtеritum
v Регfеkt
v konditionalis.

].6 4 Lexikalische
Ubungen.

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

ОпрацювЪння лГфБryрЙ

додаткова
1. опрацювання лексичного матерlалу, ознайомче читання

рзвиток навичок дlалогiчного мовлення - ,,кёппеп sie mir еiпепTip geben?"..

2. Розвиток навичок дiлового письмаJ. лктивlзацlя граматичного матерiалу KKonjunktiv>

1: }::"лч комунiкативноi' компетенцii', опра цюваннялексичного матерiалу, спiльна роОоii' у ЙЬii,,.l-pyn.,



http://www. uni-heidelberg.de/stud i um/u еЬегЬl ick/m iпi lexikon.html
https://www.hueber,de/unterrichten/deutsch-alsfremdsprache/pg_materialien zg?kорiегчоrlаgеп zg=|g5gl"r1
http ://www. ralf-ki nas. de/i ndex, htm l

httos://deutsch. linoolia.com/de
https : //uMrw, deutsch-pe гfеkt com/de uts с ll l е Ьеп

G. тнЕ MoST |MPoRTANT PUBLlcдTloNS оF тнЕ AUTHoR(S) coNcERNlNG PRoPoSED GLASSES / ocHoBHl
пуБлlкАц|Т АвторА, що повязАнl з тЕмАтикою зАплАновАних зАнятть
1. Методичнi рекомендацii з дисциплiни з лtlг ttlплiни (Друrа iноземна мова (нiмецька)л для сryдентiв третього курсу освiтнього сryпеня
(БаКаЛаВРDСПеЦiальнОСтi кМiЖнаРОднiсt<оtlол,i.ttli вiдносинилденноiтазаочноiформнавчання/,Щержавнийунiверситетекономiкиi
технологiЙ,lнстиryтуправлiннятабiзttсс-освiти,кафедра iноземнихтадiловоiукраiнськоiмов;уклад.О.ЧИЖИКОВА;рец,с.скИдАн.Кривий
Рiг, 2021. 3З с.

2. Rоmапепkо О, Dzevytska L., Chyzhykovl О , l:Lolotska l., Zotova-Sadylo О., Ваzаrепkо l. P|urilingual Аррrоасh to Teaching а Second Fоrеigп
Lan8ua8e to students of Non-Linguistic 5pecialtiesProceedings ofthe lll lnternational Scientific Congress Society ofAmbient lntelli8ence 2020 (lSс-SAl

2020) Dol: 10.2991/аеЬmr.k,200З18,0:] 0

З. Chizhikova О. V Realization of didactic ilгi,ll 1 ils оГ students' creative abilities development iп the process of foreign language learnin8. The
European Journal of HUmanities апd Social Sci.r,ls Viеппа : Рrеmiеr Publishin8 5.r,o, 20],9, N91. Р. 89-92.
1,МетОдичнi рекомендацii здисциплitttl , , ,плiнис,Щругаiноземнамова(нiмецька)лдлястудентiвтретьогокурсуосвiтньогосryпеня
кБакалаврлспецiальностiкМiжнаро7Lнiскоr:l,,i.ttliвiдносинилденноjтазаочноiформнавчання/flержавнийунiверситетекономiкиi
технологiЙ,lнститутуправлiннятабiзнес-освiтrл,кафедра iноземнихтадiловоiукраiнськоiмов;уклад.О,ЧИЖИКОВД;рец.С.СКИДАН"Кривий
Рiг, 2021. ЗЗ с.

4. О. Chyzhykova, О,Rоmапепkо, l. Ваzаrспkсl, i Dzevytska , А. J, Baitelessova (2021) Pluri|ingual Аррrоасh to lmproving Lexical competence of Nоп-
Lin8uisticMajoringstUdents, lvlnternationa1 SciгntilicCongress"SocietyofAmbientlntelli8ence-2021"(lscsAl 2021),кrучуi Rih,Ukraine,April 12-
L6,2027: SH5 Web ofConferences, volumO ]r]. /.'о21) Dol: http5://doi.orяl10.1051/shsconf/2021100020145.
5, Chyzhykova, О.; Romanenko, О,; Dzevylskl, L Jnd Zotova-Sadylo, О. (2022). The Formation of Polycultural Соmреtепсе of Future Economists and
Lawyers in Fоrеigп Lan8Ua8es Lеаrпiпg lll tl]i] ( . l ,,xt о[ New Educational Paradigm. ln Proceedings ofthe 5th international Scientific Соп8rеs5 Society
of Ambient lntelligence - lSc 5Дl, lSBN 978 !)ý ' ] 600-2, pages 468-477. Dol: 10.522010011З6580000ЗЗ506. .

7. Chyzhykova О V. Challenges of Сопtеп]l]ог,ll ,, i оrеigп Lапgча8е Teaching iп Higher Education. Моdеrп science: problems апd iппочаtiопs. Abstracts
ofthe 7th lпtеrпаtiопаl scientific апd pracLlca| ссlllГеrепсе. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Рр. 140-145. URL: https://sci-conf.com,ua/vii-
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheSkaya-ko ll,.cntsiya-modern-Science-problems-and-innovations-20-22-sentyabrya-2O20-goda-stok8olm-
shVetsiya-arhiv/?utm_5ource=eSputnik-prornrl|iL]ttn medium=email&utm_campaign=MATERlALY_ShVEClJa&utm_content=742o5o750
8. Chyzhykova O.V,The Role of Collaborativtl l l ,l lg in Teaching Fоrеitп Languages to Non-Linguistic Students. 3бiрник науко8их праць Уманського
держаВногопедагогiчногоунiверситс:ту/l',i ,'11,1Iни,Уманськийдержавнийпедагогiчнийунiверситетiменi ПавлаТичиниi[гол.ред.О.l.
БезлюдниЙ].Умань:Вiзавi,2021. Виrl 1 ( l l]9 Dоl:httрs://dоi.оrgllо,з1499/2зо7-49о6.L,2о27.228127
9. Chyzhykova O.V. Active Based Approach liпg tоrеigп Languages То FUIUre Economi5t5- MoDERN ASPEcTS ОF MoDERNlzдTloN оF SclENcE
STATUS, PROBLEMS, DEVELOPMENTTltt[ji]5 .' ials of the 22th lnternational Scientific апd Practical Сопfеrепсе luly7,2022, Ljubljana (Slovenia).
http://perspectives,pp ualpublic/site/corlf L,r,,,,, onf-22.pdf
н. PREREQUlSlTE AND PoSTREQl ;] ]] гЕ / прЕрЕквlзити тА пострЕквlзити
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Потребуе обов'язкового знаl]i l, il

l. ScoPE AND TYPE / кlлькlстL, i

ЛекцiТ
Практичнi (лабораторнi)
Самостiйна робота студеlr Ia (Ci,I
lндивiдуально-консультаl и t,l ]а i- о

Курсова робота

J. CURRENT AND FlNAL EVALLIl1-1

Поточний контроль, в тч :

оцlнювання пlд час аудитср]_]tli ]

виконання контрольних (модlуrl r,r,

виконання l захист заt]дill]L. (

роботи
науково-дослiдницька робо ra
Пiдсумковий контроль (екзамеr l)

Разом

240
246
54

поточнЕ тА пlдсумковЕ оцlнювАння
.Щенна

(3алiк - 5,7 семестр;
екзамен -6, 8 семестр)

STATE UNlVERSlTY ОF ECONOMlCS AND TECHNOLOGY
дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SY LLAB US / РОБОЧА П РОГРАМА НАВЧМ| ЬНОТ ДИСЦИ ПЛ l Н И

]l]их мов

:ЛЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
,Щенна 3аочна

(iiiP)

48
438
54

3аочна
(3алiк - 5,7 семестр,

екзамен -6, 8 семестр)

обiт
г lil ttоI

25
10
10

Б

50
100

20
10
,15

5

50
100

лtрждвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
а, 16, КривиЙ Рiг, 50005, тел +З8(097)214-88-69 e-mail; duet edu Ua



STATE UNlVERS|W OF ECONOMtCS AND TECHNOLOGY
дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SYLLABUS / воьоча прогрАмА нАвчАльноТдисцип лlни
шкала балiв о Шкала ECTS

90 - 100
80_89
70_79
66_69

Вiдмiнно

Добре

3адовlльно60_65 Е
21-59 незадовlльно з можливiстю повторного складання екзамену

(залiку) Fх

0_20
незадовiльно з можливiстю вивчення дисциплiни за

iндивiдуальним графiком у формi додатковоi iндивiдуально-
консультативноi' роботи.

F

кодЕкс повЕдlнки пlд чАс вивчЕння курсу

ДЕРЖАВНИЙ
унlвЕрситЕт
Економ lк и
iтЕхнологlй

к.

lД:::::Ч'"ГО ПРОХОДЖеННЯ КУРСУ Та Складання контрольних заходiв необхiдним е виконання наступнихобов'язкiв
* не запiзнюватися на заняття;
фне
*са Ю;

.} пр Т роботи;

оц аННЯ (ДИВ, Семестровий план),

попереднiй день перед ceMiHapoM Yci повиннi обо 1о,-,1II"^,""оiслано до 16:00 у
а його вiдсутнiсть з будь-якихпричин не може бути виправданням.,i, конструктивно пiдтримувати 3воротнiй зв'язок з викладачем на Bcix етапах проходження курсу (особливо пiдчас виконання iндивiдуальних проектiв) 

;

своOчасно i самостiйно виконувати Bci передбаченi програмою завдання;
брати участь у контрольних заходах;
будь-яке вiдтворення результатiв чужоI працi (виключаючи практичну роботу над командним проектом), втому числ| використання 3авантажених з lHTepHeTy матерiалiв, як власних результатiв, квалiфiкуеrr"", 

"*порушення норм i правил академiчноi доброчесностi, та передбачае притягнення до вiдпоjiдальностi упорядку, визначеному чинним законодавством.

L. METHODS ОF CONDUCT|NG / МЕТОДИ НАВЧАННЯ
,Qля формувань компетентностей застосовуються TaKi методи навчання:
робоmа в парах або ерупах нао вuрiшенням проблемноr сuйуацй'економiчноео харакmеру

робоmа в 2рупах наd проблемамч, <Мозковuй tumypM>,

ропьова ера в малчх ерупах

рольова (diлова) ера за учасmю всiсi'ерупч
iнOчвidуальне mворче завОання по Оiловому кейсу

dебаmч, 0чскусй', круелi сmолч

проекmне навчання з ореанiзацiею крос-кульmурноео спlлкування;

мульmuмеdiйнi презенmацi| монолоеiчноео повidомпення, узаеальнюючоео маmерiап моОуля;

mесmування мовноео рiвня сrпуdенmiв,

М, TOOLS, EQU|PMENT AND SOFTWARE / lНСТРУМЕНТИ, ОБЛМНДННЯ ТД ПРОГРДМНЕ ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ

й та вебiнарiв
lHapiB
HTlB в двох режимах: автоматизований контроль знань та

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

iB дисциплiни - moodle,kneu.dp.ua:
, у разi успiшного закiнчення яких користувач отримуе

вiдкритих онлайн-курсiв.

Електроннi листи е найкращим способом зв'язатися з керiвником курсу, i, будь ласка, додайте шифр групи в TeMiлиста, ЯкщО ви надiшлете MeHi електронне повiдомлення, надайте MeHi, принаИмнl, ZT години, щоб вiдповiсти.
дЕржАвний унiвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй

Вул Медична, 16, КривиЙ Р г,5ООО5, тел +38(О97)214-88-69 е-mаlli duet edu Ua

ф



Якщо ви не отримаете вiдповiдь, вiдправте листа повторно.

р. ACADEMlc HoNESTY/ АкмЕм i Li i lA доБроч EcHlcтb
,Щержавний унiверситет eKoHoMiKr,'технологiй очiкуе вiд студентiв розумiння та пlдтримання високих стандартiв
академiчноi чесностi, Приклади академiчноi'не доброчесностi включають TaKi: плагiат, зловживання iнформацiею
iз застарiлих джерел мережi. Очirrусться, що вся робота, виконана вiдповiдно до вимог курсу, е власною роботою
сryдента. Пiд час пiдготовки ро[)оrи. яка вiдповiдаб вимогам курсу, сryденти повиннi вiдрiзняти власнi iдеi вiд
iнформацiТ, отриманоТ з iнших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, сryденти мохоль не
подавати один i той же звiт двiчi
Положення про доброчеснiсть !УЕТ (https://www duet.edu.ualuploads/normbase/24Зlpol_AD.pdf)
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