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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» спрямований на комунікативне і 

фахове володіння іноземною мовою. Практичне володіння іноземною мовою є невід’ємним 

органічним компонентом сучасної підготовки спеціалістів закладами вищої освіти. 

Навчання іноземній мові в немовному ЗВО, переслідуючи практичні цілі, нерозривно 

поєднується з загальноосвітніми та виховними задачами. Вивчення іноземної мови у ЗВО 

сприяє підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня спеціаліста.  

Навчальний курс складається із змістових модулів, які включають теми для аудиторного 

та самостійного опрацювання, що дозволяє сформувати вміння практичного володіння 

іноземною мовою в умовах навчання в ЗВО природничого спрямування і навчити читати 

та перекладати літературу зі спеціальності, брати участь у бесіді іноземною мовою за 

фаховим спрямуванням. 

 

 
  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1. Freizeit und Hobbys  

Тема 

Meine 
Freizeitaktivitäten  

2/2 Вміти 
складати усні 
монологічні 
повідомлення 
за темою 
уроку. 

Практична 

робота 

5 

Тема 2 
Meine Ferien  

2/2 Вміти 
складати усні 
монологічні 

Практична 

робота 

10 

http://elearn.nubip.edu.ua/mod/page/view.php?id=77359


повідомлення 
за темою 
уроку. 

Тема 3 

Meine Reisen 

2/2 Вміти 
складати усні 
монологічні 
повідомлення 
за темою 
уроку. 

Практична 

робота 

10 

Тема 4 

Meine 
Hobbys 

2/2 Вміти 
складати усні 
монологічні 
повідомлення 
за темою 
уроку. 

Практична 

робота 

10 

Модуль 2. Deutsche Sprache und deutsche Kultur 

Тема 5 

Wir studieren 
Deutsch 

2/2 Вміти 
складати усні 
монологічні 
повідомлення 
за темою 
уроку. 

Практична 

робота 

10 

Тема 6 

 
 
 

2/2 Вміти 
складати усні 
монологічні 
повідомлення 
за темою 
уроку. 

Практична 

робота 

10 

Тема 7 

Deutsche 
Kultur: Musik, 
Literatur, 
Kunst 

2/2 Вміти 
складати усні 
монологічні 
повідомлення 
за темою 
уроку. 

Практична 

робота 

10 

Тема 8 

Mentalität  
2/2 Вміти 

складати усні 
монологічні 
повідомлення 
за темою 
уроку. 

Практична 

робота 

5 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 



 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються пізніше визначеного терміну без 

підтвердження поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Забороняється списування під час контрольних робіт та 

екзаменів (в т.ч. із використанням мобільних девайсів та інших 

джерел інформації). Курсові роботи, реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


