ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ЧАСТИНА 1)
Мета курсу — навчити студента вільно й правильно, з дотриманням
фонетичних, граматичних і стилістичних норм та на основі засвоєння широкого
словникового запасу говорити й писати німецькою мовою, а також розуміти
мовлення та здійснювати переклад у межах вивченої лексики.
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами, як: математичне
моделювання, програмування, статистика, економіка тощо.
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких
компетентностей: володіння навичками та вміннями усного та писемного
німецького мовленням в різних комунікативних сферах та ситуаціях
спілкування; здатність використовувати мову як засіб підвищення
загальноосвітнього та професійного рівня студентів подальшого розширення
словникового запасу студентів та інтенсивної активізації лексичних одиниць;
практичне володіння набутими філологічними знаннями.
Програмні результати навчання:
знати: принципи монологічного та діалогічного мовлення викладача,
студентів або носіїв мови у фонозаписі та монологічного повідомлення згідно з
тематикою дисципліни; принципи як ілюструвати та граматично правильно
висловлювати думки з заданої теми у письмовій формі;
уміти: відтворювати прочитаний (або прослуханий) текст, ставити
запитання до тексту; вести бесіду-діалог відповідно до програмної тематики;
володіти: навичками мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, яка
визначена даною програмою; навичками оволодіння фонетичною, граматичною
і стилістичною нормами німецької мови.
Зміст навчальної дисципліни:
ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ. Система освіти
в Німеччині та в Україн. Тексти для читання: «Bildung um uns herum», «Was suche
wir», «Studieren oder lernen», «Das neue Model», «Strukturierung des Lebens» та їх
лінгвістичний аналіз. Фонетичний аспек. Лексичний аспект. Граматичний
аспект. Комунікативний аспект. Домашнє читання: Розповідь „Ja, mein Engel“
von M.L. Kaschnitz. Частина 4. Читання, переклад, переказ та аналіз тексту.
НАШІ КАНІКУЛИ. ПІДРОБІТОК ПІД ЧАС КАНІКУЛ. Тексти для
читання: «Das ist kein SpaЯ», «Wir machen Sie jmnger», «Der erste Eindruck», «Das
Nun und kurz», «Die neue Idee», «So verdiene ich Geld» та їх лінгвістичний аналіз.
Фонетичний аспект. Лексичний аспект. Граматичний аспект. Комунікативний
аспект. Домашнє читання: Розповідь „Ja, mein Engel“ von M.L. Kaschnitz. Частина
6. Читання, переклад, переказ та аналіз тексту.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, загальний обсяг
105 годин, у тому числі 50 годин практичних занять і 44 години самостійної та
11 годин індивідуальної роботи.
Форма семестрового контролю: іспит.

