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навчальний рік

Опис дисципліни
Найменування показників
Обов язкова вибіркова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції годин
Практичні семінарські годин
Лабораторні годин
Самостійна робота годин
Тижневих годин для денної форми навчання
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов язкова для студентів спеціальності
Туризм

Залік екзамен

Мета та завдання дисципліни
Мета формування необхідної комунікативної спроможності у сферах
професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах
вдосконалення вмінь та навичок читання і перекладу ведення бесіди з професійної
тематики писемного мовлення та роботи з комерційною документацією
Завдання
набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в
різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики зумовленої професійними
потребами одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела
користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової
суспільно політичної загальноекономічної та фахової тематики переклад з
іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру формування
основних вмінь використання знань на практиці під час ведення ділової бесіди або
спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням конкретних умов
ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час
проведення ділових зборів презентацій та переговорів навчання підготовці до
участі у наукових конференціях семінарах дебатах тощо ознайомлення з
особливостями оформлення найбільш вживаних паперів

Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

усього
л

Кількість годин
У тому числ
пс
лаб

срс

Модуль
Змістовий модуль
Категорія буття
Тема Діловий етикет
Тема Житло
Тема Харчування
Тема Похід по магазинах
Разом за змістовим модулем
Модуль
Змістовий модуль
Подорожування
Тема Транспорт
Тема Туристичні сезони
Тема У місті
Разом за змістовим модулем
Модуль
Змістовий модуль

Пам ятки

Тема Цікаві місця та події
Тема Незвичайні канікули
Разом за змістовим модулем
Змістовий модуль
Тема
Загальні відомості про Україну
Тема
Столиця України Київ
Разом за змістовим модулем
Змістовий модуль
Тема
Знайомство з країною
Тема
Найвідоміші
пам ятки
Німеччини
Разом за змістовим модулем
Усього годин

Модуль
Україна моя Батьківщина

Німеччина країнознавство

Теми семінарських практичних лабораторних занять
№зп

Вид та тема заняття
Практичне заняття
Вітання та прощання Вивчення звуків та букв Вивчення дієслів
Практичне заняття
Знайомство Заперечення Утворення і вживання слабких дієслів у
Практичне заняття
Біографія Утворення і вживання сильних дієслів у
Вживання і відмінювання присвійних займенників

Години

Практичне заняття
Моя родина Утворення і вживання сильних дієслів у
Вживання і відмінювання присвійних займенників
Практичне заняття
Види житла Опис житла Утворення і вживання дієслів у
Вживання і відмінювання присвійних займенників Іменник та
артикль в
Практичне заняття
Вимоги до готелів Бронювання по телефону Іменник та артикль в
Кількісні порядкові числівники
Практичне заняття
Послуги та можливості в готелі Іменник та артикль в
Вживання числівників для позначення часу дат та тематичних
подій
Практичне заняття
На рецепції Заповнення формуляру Вживання числівників для
позначення часу дат та тематичних подій Дієслова
Практичне заняття
Їжа похід до ресторану в їдальні Дієслова
Особові
займенники у відмінках
Практичне заняття
Їжа харчування в Україні Особові займенники у відмінках
Модальні дієслова
та
Практичне заняття
Їжа харчування в Німеччині Особові займенники у відмінках
Модальні дієслова
та
Практичне заняття
Їжа правильне харчування та фастфуд Наказовий спосіб Модальні
дієслова
Практичне заняття
Одяг та мода Наказовий спосіб Модальні дієслова
Практичне заняття
Розпродажі в Європі та ціни Наказовий спосіб Майбутній час
Практичне заняття
Види транспорту переваги та недоліки Наказовий спосіб Дієслова
з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами
Практичне заняття
Можливості подорожування в Європі Бронювання квитків
Дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами
Вказівні займенники
Практичне заняття
Пори року та погода Вживання неозначено особового займенника
слабких дієслів
Практичне заняття
Найкращі місця для відпочинку в різні пори року Вживання
неозначено особового займенника
сильних дієслів
Практичне заняття
Екскурсія містом Минулий час
Зворотні дієслова
Практичне заняття
Пам ятки Банки Зворотні дієслова Прийменники які вживаються
з
Практичне заняття
Різні культури світу Прийменники які вживаються з
слабких дієслів
Практичне заняття
Сім чудес світу Прийменники які вживаються з
сильних дієслів
Практичне заняття
Найвідоміші події світу Минулий час
Ступені
порівняння прикметників
Практичне заняття
Види відпочинку Інтерв ю з альпіністом Ступені порівняння
прикметників Прийменники які вживаються з
та

Практичне заняття
Екскурсія до пустелі Ступені порівняння прикметників
Прийменники які вживаються з
та
Практичне заняття
Морський відпочинок Прийменники часу Відмінювання
прикметників з означеним артиклем
Практичне заняття
Експедиції та канікули с навчальними цілями Відмінювання
прикметників з неозначеним артиклем і присвійними
займенниками
Практичне заняття
Географічне положення України та клімат Відмінювання
прикметників без артикля Прийменники які вживаються з
Практичне заняття
Державний устрій та конституція України Відмінювання
прикметників Прийменники які вживаються з
Практичне заняття
Сім чудес України Підрядні речення з
Практичне заняття
Історія міста Київ Підрядні речення з
Практичне заняття
Основні пам ятки Києва Підрядні речення з
Минулий час
Практичне заняття
Географічне положення та клімат Німеччини Підрядні речення з
Практичне заняття
Державний устрій Німеччини Підрядні речення з
Практичне заняття
Свята Німеччини Підрядні речення з
Часові форми
Практичне заняття
Міста Німеччини Берлін Підрядні речення з
форми
Практичне заняття
Міста Німеччини Мюнхен Інфінітивні конструкції
та
Практичне заняття
Міста Німеччини Кельн Конструкції

Часові

Практичне заняття
Міста Німеччини Гамбург

Індивідуальні завдання
Підготовка рефератів доповідей за обраною темою
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях

Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Модуль
Змістовий модуль

Діловий етикет

Житло

Харчування

Похід по
магазинах

Категорія буття

Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
Фронтальне та
передбачених темою
індивідуальне
Робота зі словниками граматичними довідниками
опитування
інтернет ресурсами
Перевірка вправ з
Читання та переклад текстів
методичних вказівок для
Виконання завдань та вправ за темою
самостійної роботи
Фронтальне та
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
індивідуальне
передбачених темою
опитування
Робота зі словниками граматичними довідниками
Презентація
інтернет ресурсами
Перевірка вправ з
Читання та переклад текстів
методичних вказівок для
Виконання завдань та вправ за темою
самостійної роботи
Фронтальне та
індивідуальне
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
опитування
передбачених темою
Виконання вправ з
Робота зі словниками граматичними довідниками
методичних вказівок для
інтернет ресурсами
самостійної роботи
Читання та переклад текстів
Презентація
Виконання завдань та вправ за темою
Обговорення
проблеми
Презентація
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
Фронтальне та
передбачених темою
індивідуальне
Робота зі словниками граматичними довідниками
опитування
інтернет ресурсами
Перевірка вправ з
Читання та переклад текстів
методичних вказівок для
Виконання завдань та вправ за темою
самостійної роботи
Тестування

Модуль
Змістовий модуль

Транспорт

Туристичні сезони

У місті

Подорожування

Фронтальне та
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
індивідуальне
передбачених темою
опитування
Робота зі словниками граматичними довідниками
Перевірка вправ з
інтернет ресурсами
методичних вказівок для
Читання та переклад текстів
самостійної роботи
Виконання завдань та вправ за темою
Тестування
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
Перевірка вправ з
передбачених темою
методичних вказівок для
Робота зі словниками граматичними довідниками
самостійної роботи
інтернет ресурсами
Презентація
Читання та переклад текстів
Виконання завдань та вправ за темою
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
Перевірка вправ з
передбачених темою
методичних вказівок для
Робота зі словниками граматичними довідниками
самостійної роботи
інтернет ресурсами
Тестування
Читання та переклад текстів
Виконання завдань та вправ за темою

Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Модуль
Змістовий модуль

Пам ятки

Цікаві місця та
події

Фронтальне та
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
індивідуальне
передбачених темою
опитування
Робота зі словниками граматичними довідниками
Перевірка вправ з
інтернет ресурсами
методичних вказівок для
Читання та переклад текстів
самостійної роботи
Виконання завдань та вправ за темою

Незвичайні
канікули

Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
Презентація
передбачених темою
Перевірка вправ з
Робота зі словниками граматичними довідниками
методичних вказівок для
інтернет ресурсами
самостійної роботи
Читання та переклад текстів
Тестування
Виконання завдань та вправ за темою

Модуль
Змістовий модуль

Загальні відомості
про Україну

Столиця України
Київ

Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
Участь в обговоренні
передбачених темою
Перевірка вправ з
Робота зі словниками граматичними довідниками
методичних вказівок для
інтернет ресурсами
самостійної роботи
Читання та переклад текстів
Виконання завдань та вправ за темою
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
Презентація
передбачених темою
Перевірка вправ з
Робота зі словниками граматичними довідниками
методичних вказівок для
інтернет ресурсами
самостійної роботи
Читання та переклад текстів
Виконання завдань та вправ за темою

Змістовий модуль

Знайомство з
країною

Найвідоміші
пам ятки
Німеччини

Україна моя Батьківщина

Німеччина країнознавство

Фронтальне та
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
індивідуальне
передбачених темою
опитування
Робота зі словниками граматичними довідниками
Перевірка вправ з
інтернет ресурсами
методичних вказівок для
Читання та переклад текстів
самостійної роботи
Виконання завдань та вправ за темою
Презентація
Фронтальне та
Вивчення лексичних одиниць та граматичних правил
індивідуальне
передбачених темою
опитування
Робота зі словниками граматичними довідниками
Участь в обговоренні
інтернет ресурсами
Перевірка вправ з
Читання та переклад текстів
методичних вказівок для
Виконання завдань та вправ за темою
самостійної роботи

Результати навчання
Знання лексичних одиниць та граматичних конструкцій тем передбачених програмою
Вміння читати та перекладати тексти на задану тему
Володіння лексичним запасом необхідним для висловлення власних думок та розуміння
іншомовної мови в межах заданої теми

Володіння базовою термінологією німецької мови
Вміння робити презентації німецькою мовою
Вміння вести професійний діалог з колегами
Знання найбільш відомих зразків мовленнєвої поведінки під час проведення ділових зборів
презентацій та переговорів
Вміння оформлювати найбільш вживані ділові папери

Форми навчання
Практичні заняття самостійна робота підготовка презентацій рефератів
самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури
Методи оцінювання
Залік екзамен

Розподіл балів які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень
сформованості компетентностей студента оцінюється на протязі семестру
балів та при проведенні підсумкового контролю екзамену
балів
Оцінювання протягом семестру
Вид роботи бали
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Ситуативні
завдання
кейси тощо

Виконання
практичних
завдань теми
Модуль

Змістовий модуль
Тема
Тема
Тема
Тема
Разом за
змістовим
модулем
Модуль
Змістовий модуль
Тема
Тема
Тема
Разом за
змістовим
модулем
Разом
Модуль
Змістовий модуль
Тема
Тема
Разом за
змістовим
модулем
Модуль
Змістовий модуль
Тема
Тема
Разом за
змістовим
модулем
Змістовий модуль
Тема

Індивідуальне
завдання

ПМК

Сума
балів

Тема
Разом за
змістовим
модулем
Разом

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп ютерної програми
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів практична частина тестові завдання
балів говоріння
Набрані бали за виконання двох частин сумуються Сума складає загальну
кількість балів отриманих за екзамен
Практична частина екзамену включає тестові завдання
тестових завдань
Тестові завдання складаються з трьох частин читання
лексичних завдань
та граматичних
Оцінювання тестових завдань
тестових завдань по балу проводиться на
основі інформації яку надає комп ютер за результатами тестування кількість
правильних відповідей Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал
Критеріями оцінки усної відповіді є повнота розкриття питання логіка
викладання культура мови емоційність та переконаність використання основної та
додаткової літератури аналітичні міркування уміння робити порівняння висновки
Оцінювання говоріння здійснюється за допомогою шкали оцінювання усної
відповіді

Шкала оцінювання усної відповіді
Сума балів

Критерії оцінювання
Відповідь є абсолютно вірною та вичерпною Студент знає правила організації
висловлювання вміє точно виражати зміст логічно висловлювати власні думки
Студент демонструє чітке знання правил сполучення лексичних одиниць знання
сталих виразів та ідіом знання основних граматичних та лексичних моделей
свідоме використання стилю і регістру знання конотації
Відповідь в цілому є вірною втім допущені незначні помилки або відповідь
потребує доповнення або пояснення У студента сформовані навички усного
мовлення та уміння роботи аналіз та порівняння але присутні незначні помилки
що не впливають на розуміння основного змісту вислову Студент виявляє знання
сталих виразів та ідіом знання основних граматичних моделей та лексики
правила їх сполучення
Студент відповів якнайменш на
Допущені помилки та неточності Студент
вміє конструювати параграфи за опорами у межах вивчених тем для організації
думок в єдину інтелектуальну структуру та робити аналіз і висновки але в його
мовленні мають місце помилки Точно і відповідно вживає сталі вирази має
знання основних граматичних та лексичних моделей правила їх сполучення
Відповідь охоплює менш ніж
потенціального обсягу Допущені значні
помилки та неточності Студент знає основні принципи організації усного
мовлення проте не завжди адекватно їх використовує Знання лексики і
граматики не демонструє точності і відповідності вживання мови немає
свідомого використання стилю і регістру знань конотацій бракує знань сталих
виразів та ідіом недостатнє засвоєння основних граматичних та лексичних
моделей правил сполучення лексичних одиниць

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп ютерної програми
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів практична частина тестові завдання
балів говоріння
Набрані бали за виконання двох частин сумуються Сума складає загальну
кількість балів отриманих за екзамен
Тестові завдання складаються з трьох частин читання
лексичних завдань
та граматичних
Оцінювання практичної частини екзамену тестові завдання проводиться на
основі визначення кількості правильних відповідей виходячи з розрахунку
правильна відповідь
бал
Критеріями оцінки усної відповіді є повнота розкриття питання логіка
викладання культура мови емоційність та переконаність використання основної та
додаткової літератури аналітичні міркування уміння робити порівняння висновки
Оцінювання говоріння здійснюється за допомогою шкали оцінювання усної
відповіді
Шкала оцінювання усної відповіді
Сума балів

Критерії оцінювання
Відповідь є абсолютно вірною та вичерпною Студент знає правила організації
висловлювання вміє точно виражати зміст логічно висловлювати власні думки
Студент демонструє чітке знання правил сполучення лексичних одиниць знання
сталих виразів та ідіом знання основних граматичних та лексичних моделей
свідоме використання стилю і регістру знання конотації
Відповідь в цілому є вірною втім допущені незначні помилки або відповідь
потребує доповнення або пояснення У студента сформовані навички усного
мовлення та уміння роботи аналіз та порівняння але присутні незначні помилки
що не впливають на розуміння основного змісту вислову Студент виявляє знання
сталих виразів та ідіом знання основних граматичних моделей та лексики
правила їх сполучення
Студент відповів якнайменш на
Допущені помилки та неточності Студент
вміє конструювати параграфи за опорами у межах вивчених тем для організації
думок в єдину інтелектуальну структуру та робити аналіз і висновки але в його
мовленні мають місце помилки Точно і відповідно вживає сталі вирази має
знання основних граматичних та лексичних моделей правила їх сполучення
Відповідь охоплює менш ніж
потенціального обсягу Допущені значні
помилки та неточності Студент знає основні принципи організації усного
мовлення проте не завжди адекватно їх використовує Знання лексики і
граматики не демонструє точності і відповідності вживання мови немає
свідомого використання стилю і регістру знань конотацій бракує знань сталих
виразів та ідіом недостатнє засвоєння основних граматичних та лексичних
моделей правил сполучення лексичних одиниць

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни
Оцінка
бальна шкала

Шкала

Національна шкала
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Методичне забезпечення
Збірник граматичних вправ до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Збірник тестових завдань з дисципліни
Рекомендована література
Основна
Покулевська А І Збірник граматичних вправ до практичних занять з
дисципліни Друга іноземна мова професійного спрямування
А І
Покулевська Кривий Ріг ДонНУЕТ
Покулевська А І Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Друга іноземна мова професійного спрямування
А І Покулевська
Кривий Ріг ДонНУЕТ
Покулевська А І Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Друга іноземна мова професійного спрямування
А І Покулевська
Кривий Ріг ДонНУЕТ
Покулевська А І Збірник тестових вправ з дисципліни Друга іноземна мова
професійного спрямування
А І Покулевська
Кривий Ріг ДонНУЕТ
Допоміжна
Арсентьева М Ф Немецкий язык в сфере туризма
учеб метод пособие для студентов спец
Менеджмент в сфере
международного туризма М Ф Арсентьева Мн БГУ
с
Бачкис С В Немецкий язик С В Бачкис Х
Ранок
с
Васильева М М Васильева М А Немецкий язык туризм и сервис М М
Васильева М А Васильева М Инфра М Альфа М
с
Горбач Л Готуємося до тестування з німецької Л Горбач К
Шкільний
світ
с

Гузиева А Х Эржибова Ф А Специальные тексты на немецком языке А
Х Гузиева Ф А Эржибова Нальчик КБГУ
с
Девекин В Н
В Н Девекин М Высшая школа
с
Дубинский В И Учебник немецкого языка для вузов туристического
профиля В И Дубинский
М Издательско торговая Дашков и Ко
с
Емельянова С Е Войтик Н В Немецкий язык для туризма и сервиса
учеб пособие С Е Емельянова Н В
Войтик М ФЛИНТА
С
Завьялова В М Ильина Л В Практический курс немецкого языка В М
Завьялова Л В Ильина М ЧеРо
с
Збірник текстів з курсу Німецька мова Текст для самостійної роботи
студентів факультету економіки менеджменту та права всіх спеціальностей
уклад Л А Міга Київ КНТЕУ
с
Збірник текстів та завдань з німецької мови Текст для самостійної роботи
студентів що навчаються за торговельно економічними спеціальностями
Частина
уклад В Я Галаган Л В Коваленко Л А Міга Н О
Строкань Київ КНТЕУ
с
Збірник текстів та завдань з німецької мови Текст для самостійної роботи
студентів що навчаються за торгово економічними спеціальностями уклад
Л В Коваленко Л А Міга В Я Галаган Н О Строкань Київ КДТЕУ
с
Мелихова Н В Пособие по экономическому переводу нем яз Часть Уч
пособие по нем языку М НВИ ТЕЗАУРУС
с
Миллер Е Н
Финансы экономика бизнесс
Учебник немецкого языка для средних специализированных и высших
учебных заведений финансово экономического профиля Е Н Миллер
Ульяновск Изд во ООО Язык и литература
с
Лисенко Є І Вступний курс фонетики німецької мови Є І Лисенко К
Лютвайтес Е В Немецкий язык для экономистов Учебное пособие Е В
Лютвайтес Ростов н Д Феникс
с
Попов А А Попок М Л
А А Попов М Л Попок
Том
М Оникс
с
Попов А А Иванова Н Д Обносов Н С
А А Попов
Н Д Иванова Н С Обносов Том
М Оникс
с
Сущинский И И Местоимения в современном немецком языке И И
Сущинский М
Лист
с
Хоменко Л Хоменко О
Підручник німецької мови для студентів
економічних університетів факультетів Рівень А В
Л Хоменко О
Хоменко Вінниця Нова книга
с
Шульц Х Зундермайер В Немецкая грамматика с упражнениями Перевод
А А Попова Х Шульц В Зундермайер
М Оникс
с
Ярцев В В Немецкая грамматика Тесты В В Ярцев М
Московский
Лицей
с
Текст
Текст

Інформаційні ресурси
Електронний словник
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