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Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Іноземна мова 

(німецька)» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент»,  075 

«Маркетинг», ОС «Бакалавр», включають інформацію щодо мети, завдання, 

змісту аудиторних практичних занять, пропонують студентам навчальні 

стратегії з опрацювання текстового німецькомовного матеріалу, надають 

рекомендації щодо користування словником, знайомлять з критеріями 

поточного оцінювання знань, дають поширені посилання на джерела 

навчальної інформації. 

Мета методичних вказівок – сприяння максимально ефективному 

опануванню студентами програмного матеріалу з дисципліни «Німецька 

мова», навчання студентів чіткої організації їхньої навчальної діяльності з 

дисципліни. 
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1 МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ «ІНОЗЕМНА МОВА 

(НІМЕЦЬКА)» 

Мета курсу – формування у студентів професійної німецькомовної 

комунікативної компетенції у всіх видах мовленнєвої діяльності (читанні, 

говорінні, аудіюванні, письмі), а також вдосконалення вже набутих на 

попередньому етапі навчання загальних комунікативних компетенцій. 

Предмет курсу – лексика, граматика, фонетика німецької мови, 

німецькомовна мовленнєва компетенція у професійно орієнтованому читанні, 

письмі, аудіюванні, говорінні та перекладі. 

Завдання курсу – набуття навичок практичного володіння німецькою мовою 

в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

потребами сфер майбутньої діяльності (особистої, публічної, професійної, 

освітньої), формування вмінь опрацювання автентичної професійно 

орієнтованої інформації, перекладу з німецької мови на рідну текстів 

професійного спрямування, анотування професійно орієнтованих текстів 

рідною та німецькою мовами, користування довідковою літературою 

(словниками двомовними, тлумачними тощо).  

 

У результаті навчання німецької мови студент повинен  

 

знати: лексичний матеріал в обсязі побутової, академічної, країнознавчої 

та професійно орієнтованої тематики; продуктивний граматичний мінімум 

для студентів немовних закладів освіти, який включає дієслова «sein», 

«haben», «werden»; форми часу дієслів  Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futurum; 

дієприслівники Partizip I, Partizip II; Partizip I з zu; модальні дієслова können, 

dürfen, sollen, müssen, wollen, mögen; дієслівні префікси; Imperativ; часові 

форми пасивного стану; іменники: однина, множина, рід; складні іменники; 

звороти «es gibt», «mаn + дієслово»; поширене означення; заперечення; 

займенники; найбільш вживані прийменники; ступені порівняння 

прикметників та прислівників; числівники;  просте та складне речення; 

інфінітивні звороти; haben/ sein+zu+інфінітив; парні сполучники; основні 

словотворчі морфеми та моделі;  мовленнєві форми, властиві для офіційних 

та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; 

вміти: володіти вимовою всіх звуків на рівні комунікативної достатності та 

основними інтонаційними моделями; розуміти розгорнуте мовлення 

академічного та професійного характеру стандартною мовою у нормальному 

темпі; читати й розуміти різні типи текстів академічного та професійного 

спрямування, розпізнавати з високим рівнем самостійності широкий діапазон 

термінології та скорочень з навчальної та професійної сфер; використовувати 

мову невимушено, брати участь в усному спілкуванні в соціально-побутовій 

та професійних сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, 

передбачених програмою; робити презентації з певного кола академічної та 

професійної тематики, використовуючи відповідну термінологію; писати 



відповідним стилем певні типи ділових листів, складати анотацію до 

прочитаного тексту; 

бути ознайомленим: з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики 

(ОКХ) та мінімально прийнятого стандарту володіння німецькою мовою для 

бакалавра аграрних вищих навчальних закладів - В2 (незалежного 

користувача). 

 

2 ПЕРЕЛІК ЛЕКСИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ ТЕМ, ЩО 

ВИВЧАЮТЬСЯ  У  І СЕМЕСТРІ  І КУРСУ 

Протягом І семестру студент повинен засвоїти   

активний  лексичний мінімум з тем:  

Тема 1. Знайомство у приватній та професійній сферах. 

Тема 2. Планування та узгодження часу у приватній та професійній сферах. 

Тема 3. Розпорядок дня у приватній та професійній сферах . 

Тема 4. Харчування у приватній та професійній сферах.  

Позааудиторне читання: Німеччина: країна та люди. 

Тема 5. Подорожування: приватні поїздки та відрядження. 

Тема 6. Купівля/замовлення у приватній та професійній сферах. 

Тема 7. Орієнтування у населеному пункті/будівлі фірми.  

Тема 8. Зустрічі приватні та ділові: узгодження, скасування, перенесення 

часу. 

Позааудиторне читання: Німеччина: суспільство. 

Граматичний матеріал: 

Особові займенники.  

Дієвідмінювання дієслів: особові закінчення у теперішньому часі.  

Особливості дієвідмінювання сильних дієслів.  

Модальні дієслова.  

Складний присудок.  

Nominativ та Akkusativ іменників. 

Множина іменників. 

Прийменники часу.  

Прийменники місця. 

Dativ та Akkusativ після прийменників місця.  

Кількісні числівники до 1000.  

Порядкові числівники. 

Питальні слова. 

Структура німецьких речень: розповідальних, питальних.  
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