
 

Назва дисципліни: 

«Іноземна (німецька мова) за професійним спрямуванням»   

(для вільного вибору студентів) 

Освітній рівень    Перший 

Ступінь вищої освіти   Бакалавр 

Спеціальність    Кафедра СГН 

Спеціалізація    Кафедра СГН 

Терміни вивчення (семестр)   осінній 

 

Вимоги до матеріально-технічного забезпечення студента 

аудіо-програвач, DVD-програвач,  кабельне телебачення, доступ до       

інтернету; 

Ключові результати навчання  (уміння та навички) 

 Виробити навички спілкування іноземною мовою у межах побутової 

та фахової тематики; 

 Ознайомитись з культурою, звичаями, системою державного 

управління та місцевого самоврядування країн, мова яких вивчається; 

 Грамотно висловлювати власну думку в межах передбаченої 

програмою тематики; 

 Читати тексти середнього рівня складності і передавати зміст 

прочитаного; 

 Коректно передавати у письмовій формі почуту і прочитану 

інформацію, а також власні висловлювання. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

 

№ з/п 

Назва теми  7 семестр 

 

Кільк

ість 

годин 

1 
Лексична тема:  Alles will gelernt sein. 

 
2 

2 Лексична тема:  Lebenslanges Lernen. 2 

3 Лексична тема:  Besser Lernen mit Computer? 2 

4 
Лексична тема:  Lernen und Behalten. Johann Heinrich 

Pestalozzi. 
2 

5 
Лексична тема:  Die Bildende und dekorativ-angewandte 

Kunst.   
2 

6 Лексична тема:  Die Beschreibung eines Kunstwerkes. 2 

7 Лексична тема:   Rückschau. Projekt Eule. 2 

8 
Лексична тема:  Перекладукраїномовного тексту із 

мистецтвознавчого збірника (Вісник ЛНАМ, 2013). 
2 

9 
Лексична тема:  Die gegenwärtige ausländische 

deutschsprachige Kunstwissenschaft. 
2 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінювання знань студентів відбувається відповідно до КМСОНП 

(кредитно-трансферної системи організації навчального процесу). 

Знання студентів у кожному семестрі оцінюється на основі накопичувальної 

системи: 

поточного контролю на практичних заняттях (максимум 60 балів) та 

письмових модульних робіт протягом  семестру і оцінюється в межах від 0 до 

40 балів. За результатами поточного контролю студенти отримують залікову 

оцінку. Мінімальна кількість балів, яку потрібно набрати студенту для 

отримання заліку складає 60 балів. 

 

Автор програми (викл. дисципліни)     викл. Нестер Л. М. 

 

10 Лексична тема:  Wünsche an den Beruf. 2 

11 Лексична тема:  Ideen gesucht. 2 

12 Лексична тема:  Darauf kommt es an. 2 

13 Лексична тема:  Mehr als ein Beruf. 2 

14 Лексична тема:  Berufsausbildung. 2 

15 Лексична тема:  Schloss Neuschwanstein 2 


