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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна ―Іноземна мова (аналіз наукового/професійного тексту)‖ має 

практичне значення щодо набуття аспірантами німецькомовної комунікативної 

компетентності. Це здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в 

рамках професійної та наукової сфер. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою навчання іноземної мови(аналіз наукового/професійного тексту)―є оволодіння 

іноземною мовою як засобом комунікації для успішного виконання подальшої наукової 

діяльності. Метою практичного курсу німецької мови є надання аспірантам знань та 

навичок з німецької мови, які в подальшому допоможуть їм використовувати німецьку 

мову у своїй науковій роботі. Дана програма має комплексний, міждисциплінарний 

характер, що досягається завдяки акцентуванню уваги аспірантів на вузлових аспектах 

переплетіння фахових знань. 

 

Мова 

викладання 

 

Німецька, українська 

 

 
Навчальне навантаження 

Лекції, год. Практичні заняття, 

год. 

Самостійна робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 2 28 30 2 

Заочна форма 2 8 50 2 

 

 

 



Зв’язок з нормативними результатами навчання 

Шифр 

РН 

Підсумковірезультатинавчанняцієїнавчальноїдисциплінидеталізують 

такінормативнірезультатинавчання: 

ПРНК04 Продемонструвати володіння фаховою лексикою іноземною мовою для розв’язання 

фахових комунікативних задач 

ПРНА01 Демонструватиметоди та прийомисучасноїпедагогічноїмайстерності 

ПРНА02 Захищативласнінауковірезультати 

ПРНА05 Відповідативимогамрівня С1 Загальноєвропейськихрекомендацій з мовноїосвіти 

ПРНП03 Демонструвати усну і писемну комунікацію іноземною мовою з високим рівнем техніки, 

логічності та грамотності фахового мовлення 

 

 

 

 

Символ ПРН 
Післяуспішногозавершенняцього модуля 

здобувачвищоїосвіти буде: 

Методивиклада

ння і навчання 

Методиоцінюва

ннядосягнення 

ПРН 
ПРНК04  знати основні ознаки, жанри та специфічні засоби 

наукового стилю, правила логічної, структурно-

композиційної організації академічного тексту 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНП03 визначати форми та функції академічної 

комунікації 

ПРНК04  користуватися базами даних наукової та освітньої 

інформації, формувати інформаційний контент 

ПРНП03 створювати власний інтелектуальний продукт, 

презентувати результати академічної діяльності 

ПРНК04  знати основні ознаки, жанри та специфічні засоби 

наукового стилю, правила логічної, структурно-

композиційної організації академічного тексту 

 

Тема за 

п/п 

 

Назва теми 

Посилання на ПРН модуля Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(денна/заочна 

ф/н) 

3 семестр 

 

Тема 1. 

WiemachtmaneinePräsentation? Як 

робити презентацію? 

ПРНК04 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНА05 

ПРНП03 

2/4/6 

2/2/10 

 

Тема 2. 

InformationundihreBearbeitung. 

Інформація та її обробка. 

ПРНК04 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНА05 

0/6/6 

0/2/10 



ПРНП03 

 

Тема 3. 
Datenvisualisieren. Візуалізація даних. 

ПРНК04 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНА05 

ПРНП03 

0/6/6 

0/2/10 

 

Тема 4. 

Der Aufbau einer Präsentation. 

Структурапрезентації 

ПРНК04 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНА05 

ПРНП03 

0/6/6 

0/1/10 

Тема 5. 

Diskussion. 

Widersprechenundzustimmen. Дискусія. 

Заперечення та погодження. 

ПРНК04 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНА05 

ПРНП03 

0/6/6 

0/1/10 

 

 

 

 

Список 

основної 

літератури 

1. BayerleinO. CampusDeutsch – Hören und Mitschreiben / Oliver Bayerlein, Marco Raindl. – 

Ismaning: Hueber, 2015. – 88 S. 

2. Bayerlein O. Campus Deutsch – Lesen / Oliver Bayerlein, Patricia Buchner.  – Ismaning: 

Hueber, 2013. – 88 S. 

3. Bayerlein O. Campus Deutsch – Präsentieren und Diskutieren / Oliver Bayerlein. – Ismaning: 

Hueber, 2014. – 88 S. 

4. Bayerlein O. Campus Deutsch – Schreiben / Oliver Bayerlein, Patricia Buchner. – Ismaning: 

Hueber, 2014. – 96 S. 

5. Bader F., Kölblin C. Deutsch üben Lesen & Schreiben C1 / Franziska Bader, Corinna Kölblin – 

Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München, Deutschland, 2019. – 138 S. 

6. Zimmermann G., Matyeva A. Texte schreiben – einfach, klar, verständlich / Zimmermann 

Günther, MatyevaAltyn. –  BusinessVillage GmbH, 2005. — 82 p.  

 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ ―ОЮА‖ визначено у 

Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА»: 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 
 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 70 

Лекції 10 

Практичне заняття 30 

Самостійна робота 20 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 30 

усна компонента 30 

Разом за дисципліну 100 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 



B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 

Середня кількість год. на 

кожен вид 

Денна 

ф/н 

Заочна 

ф/н 

Кількість кредитів/год 2/60 год. 2/60год. 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  30 10 

● лекційні заняття, год. 2 2 

● практичні заняття, год. 28 8 

● семінарські заняття, год. - - 

● лабораторні заняття, год. - - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 30 50 

● контрольні роботи, к-сть/год. - - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 10 10 

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 20 40 

Екзамен   

Залік + + 

 
 


