
Студенти ТДАТУ опанували курс німецької 
з підготовки до навчально-виробничої практики у ФРН
У березні 2015 року на кафедрі іноземних 
мов у тісній співпраці із відділом 
міжнародних зв’язків ТДАТУ для гру
пи студентів, які успішно пройшли 
попередній конкурсний відбір до про
грам аграрних навчально-виробничих 
стажувань у Німеччині був організований 
інтенсивний курс німецької мови.

Ініціатором та спонсо
ром спеціалізованої десятн- 
тижневоі мовної підготовки 
студентів виступило керів
ництво німецької асоціації 
APOLLO e.V.. з якою Тав
рійський державний агро
технологічний університет 
співпрацює вже другий рік 
поспіль.

Асоціація APOLLO e.V. 
проводить аграрні прак
тики для студентів країн 
Східної Європи з 199І року. 
При цьому суттєва увага 
закономірно приділяєть
ся володінню кандидатам и- 
практикантами німецькою 
мовою, адже практика, як 
правило, проходить на не
великих аграрних підпри
ємствах, де стажери мешка
ють і працюють пліч-о-пліч 
із фермерськими сім'ями.

провідні аграрії Німеччи
ни, дискутуються найак
туальніші темп сільського 
господарства, проводяться 
Екскурсії до різнопрофіль- 
них аграрних господарств 
га організуються біржі кон
тактів із представниками 
відомих виробників сіль
ськогосподарської техніки 
і насіння. Усе це, беяумов-

Під час і 
стажуван
ня для його 
учасників 
влаштову
ються чис
ленні освіт
ні семінари 
за спеці
альністю, 
у рамках 
яких ви
ступають

но, потребує певної мовної 
і мовленнєвої компетенції 
сгажерів.

Саме на розвиток та
кої компетенції було »орі
єнтовано ЗМІСТОВНИЙ кон
тент і технологію навчання 
при підготовці студентів у 
межах інтенсивного кур
су з німецької мови. Клю
чові акценти були розстав

лені на темах перебування 
студентів у гостьових фер
мерських сім’ях, основних 
процесах агровиробнкцтва 
та особливостях німецької 
культури. Домінантною ж 
формою взаємодії на занят
тях було обрано інтеракції 
для забезпечення комуні- 
кативно-діяльніскої спря
мованості мовного тренінгу. 
Керівник курсу -  ст. викла
дач С. Г. Му ятя н.

По завершенню підготов
ки, 20 травня, підводячи 
підсумки своєї напруженої 
роботи, студенти зазначи
ли. що відносно мовної по
ведінки почувають себе те
пер вже досить впевнено і
3 нетерпінням чекають на
4 червня, початок свого чо
тиримісячного аграрного 
стажування у мальовничій 
місцевості Шварцвальда 
федеральної землі Бранден
бург.

Кафедра іноземних моє ТДАТУ


