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В С Т У П  
 

Програма курсу ґрунтується на концептуальних прин-
ципах комунікативного підходу до навчання іноземних мов і 
враховує Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти 
(ЗЄР) та стандарти Міжнародної системи тестування з німець-
кої мови (Goethe – Zertifikat). Навчання має практичне профе-
сійне спрямування (напрям підготовки 6.030401 “Правознавст-
во”, галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень 
“Бакалавр”) та передбачає взаємодію з іншими дисциплінами. 

 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою дисципліни є формування професійної комуніка-
тивної компетенції, що складається з лінгвістичної (мовленнє-
вих умінь і мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної 
компетенцій.  

Курс німецької мови спрямований на поетапне форму-
вання та розвиток наступних елементів професійно орієнто- 
ваної діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня  
“Бакалавр”: 

– встановлення і підтримка контактів з іноземними 
партнерами;  

– ведення бесіди, участь у дискусії, публічний виступ 
на професійну та соціально-культурну тематику; 

– дотримання правил мовного етикету; 
– правильне користування мовним етикетом; 
– інформаційно-аналітична робота з німецькомовними 

джерелами інформації, зокрема друкованими, аудіовізуальними 
та електронними, у професійній, суспільно-політичній та соціа-
льно-культурній сферах спілкування відповідно до поставленої 
(професійно-орієнтованої) мети;  

– перекладацька робота в усній і письмовій формі,  
в тому числі переклад документів і статей професійного ха- 
рактеру. 

Завданнями дисципліни, що забезпечують досягнення 
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поставленої мети, є набуття та розвиток відповідних знань і 
вмінь.  

Лінгвістична компетенція: 
– знати фонологічні, лексичні, граматичні і стилістич-

ні явища та закономірності німецької мови як системи;  
– знати мовні характеристики різних типів дискурсу: 

усного та письмового мовлення, підготовленого та непідготов-
леного мовлення, офіційного та неофіційного мовлення; 

– розвивати уміння говоріння, аудіювання, читання та 
письма в межах тематики і нормативів, передбачених цією про-
грамою; 

– здійснювати навчальний усний та письмовий перек-
лад на рівні речення і тексту з метою перевірки засвоєння лек-
сики та граматики; 

– резюмувати та переказувати тексти німецькою мовою. 
Соціокультурна компетенція: 
– розуміти ціннісні особливості різних культур, від-

мінності норм поведінки в іншомовному середовищі; 
– розуміти різні корпоративні культури в конкретних 

професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться 
одна з одною; 

– розпізнавати та застосовувати вербальні і неверба-
льні маркери соціальних стосунків у процесі безпосереднього 
усного і писемного спілкування в іншомовному середовищі; 

Прагматична компетенція: 
– знати принципи організації висловлювання/дис- 

курсу та відокремлювати тему/рему, відому/нову інформацію;  
– керувати мовленням та структурувати його за допо-

могою зв’язності та логічної організації, стилю та регістру мов-
лення, його риторичного оформлення, вживати відповідні ви-
словлювання для досягнення певних комунікативних цілей (на-
дання та запит інформації, спонукання до дії, встановлення ко-
нтакту та соціальних стосунків, вираження думок, оцінок, став-
лень і виявлення емоцій, почуттів тощо); 

– знати та використовувати інтеракційні й трансак-
ційні схеми і стратегії спілкування. 

Ефективність формування професійної комунікативної 



5 

компетенції може бути забезпечена, якщо: 
– навчання основних навичок і вмінь мовленнєвої дія-

льності розглядається як взаємопов’язаний процес, що дозволяє 
розвивати загальні та професійні специфічні навички та вміння. 

– навчання здійснюється на основі соціокультурологіч-
ного, функціонально-середовищного, компетентнісного, кон-
текстного підходів та комплексу принципів (ситуативності, по-
лілінгвальності) із застосуванням контекстно-обумовлених пе-
дагогічних технологій; 

– студенти мають високий рівень мотивації і активізу-
ють механізми саморозвитку, зокрема, рефлексивну регуляцію 
мовленнєвої діяльності в процесі аудиторних і позааудиторних 
занять; 

– мовна підготовка має професійно-орієнтовану прик-
ладну спрямованість на основі інтегративних зв’язків між зага-
льними та професійними курсами; 

– мовна підготовка здійснюється на основі професійно-
рольової поведінки; 

– процес навчання на всіх етапах передбачає поєднання 
різноманітних видів аудиторної та самостійної роботи й актив-
не використання отриманих знань у процесі комунікації. 

 
На І-ІІ курсах (1-4 семестри) студенти отримують почат-

кові уявлення про фахову діяльність і знайомляться з основними 
галузями права та їх поняттями з фахової літератури, періодичних 
видань та новин. Нормативний курс граматики є сконцентрова-
ною частиною інтегрованого курсу, який тісно пов’язаний з  
формуванням лексичних і фонетичних навичок протягом  
перших чотирьох семестрів навчання. На ІІІ-ІV курсах (5-8 се-
местри) удосконалення граматичних навичок відбувається  
переважно в межах завдань з формування професійної комуні-
кативної компетенції.  
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2. УМІННЯ, ЯКИХ СТУДЕНТИ ПОВИННІ НАБУТИ 
В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Г 
О 
В 
О 
Р 
І 
Н 
Н 
Я 
 

Уміння 
I та II курси ІІІ та ІV курси 

Монологічне мовлення 
– будувати логічно 

сконструйовані висловлю-
вання (монолог-пояснення, 
монолог-роздум) репродук-
тивного та продуктивного 
характеру в навчально-про-
фесійній, соціально-культур-
ній та суспільно-політичній 
сферах;  

– будувати зв’язані 
висловлювання з оцінкою та 
елементами аргументації на 
основі отриманої раніше ін-
формації, сприйняті з ауди-
тивних, аудіовізуальних і 
друкованих джерел; 

– передавати інфор-
мацію співрозмовнику. 

Діалогічне мовлення 
– почати, підтримати, 

завершити бесіду; 
– поставити контрза-

питання; 
– репродукувати бесі-

ду, сприйняту з аудіо-, ауді-
овізуальних і друкованих 
джерел; 

– висловити бажаність / 
небажаність; необхідність; 
терміновість; обов’язковість; 
імовірність / неймовірність / 
малу ймовірність дії / події. 

Монологічне мовлення 
– продукувати монологічне 

висловлювання (повідомлення, 
публічний виступ, доповідь) в  
суспільно-політичній та соціаль-
но-культурній сферах; виклад то-
чки зору з певного питання; 

– користуватися мовними 
засобами переконання в коротко-
му публічному виступі в безпосе-
редньому контакті з аудиторією 
(участь у рольових іграх); 

– коротко передати відомо-
сті, отримані із засобів масо- 
вої інформації, висловити свою 
думку; 
– прокоментувати почуте, поба-
чене, висловити свою думку. 

 
Діалогічне мовлення 
– брати участь в діалозі (бе-

сіді, дискусії) і полілозі в суспі-
льно-політичній та соціально-
культурних сферах, правильно 
користуючись формулами мовно-
го етикету і здійснюючи відбір 
відповідних мовних засобів для 
виконання певного комунікатив-
ного завдання. 

 



7 

Продовження 

Ч 
И 
Т 
А 
Н 
Н 
Я 

– розуміти письмове 
повідомлення, використову-
ючи різноманітні види чи-
тання (зокрема ознайомлю-
вальне і вивчаюче читання) 
залежно від конкретного ко-
мунікативного завдання. 

– формувати навички пере-
глядового читання текстів із сус-
пільно-політичної та соціально-
культурної сфер, текстів за спеці-
альністю; 

– удосконалювати навички 
читання та розуміння навчальних 
текстів (переглядове та пошукове 
читання); 

– розвивати навички швид-
кого читання. 
 

А 
У 
Д 
І 
Ю 
В 
А 
Н 
Н 
Я 

– адекватно розуміти 
повідомлення співрозмовни-
ка в межах простих комуні-
кативних актів, у тому числі 
функціональних комунікати-
вних актів з використанням 
реплік-кліше мовного етике-
ту;  

– сприйняти й осмис-
лити усне повідомлення мо-
нологічного та діалогічного 
характеру відповідно до ці-
лей конкретного комунікати-
вного завдання; 

– виокремлювати та 
розуміти інформацію, обме-
жену комунікативним за-
вданням, у тому числі пере-
дану технічними засобами, з 
навчально-професійної та со-
ціально-культурної сфер. 
 

– розуміти основну раціона-
льно-логічну й емоційну інфор-
мацію, що міститься в монологі-
чному мовленні, в тому числі 
передану технічними засобами, з 
навчально-профе- 
сійної та соціально-культурної 
сфер; 

– крім адекватного сприй-
няття й осмислення повідомлен-
ня, розуміти наміри й установки 
мовця; 

– точно і повно розуміти 
інформаційні теле- і радіопере-
дачі (в межах відібраного міні-
муму ситуацій спілкування); 

– вміти виокремити основ-
ну думку мовців і позиції учас-
ників діалогів; 

– коротко записати почуте. 
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Закінчення 
 

П 
И 
С 
Ь 
М 
О 
 

– обмінюватися інфор-
мацією під час письмового 
спілкування (зокрема через 
неофіційний лист, повідом-
лення описового характеру); 

– передати необхідну 
інформацію, запитану адре-
сатом, використовуючи від-
повідні форми письмового 
повідомлення; 

– обмінюватися інфор-
мацією в письмовому вигля-
ді з метою координації спі-
льної діяльності. 

– викласти в письмовій 
формі зміст незнайомого тексту, 
що містить вивчений мовний ма-
теріал із навчально-професійної 
та соціально-культурної сфер у 
рамках передбаченої тематики; 

– репродукувати зміст не-
знайомого тексту з навчально-
професійної та соціально-куль- 
турної сфер за заданими парамет-
рами (план, резюме і та ін.); 

– продукувати в письмовій 
формі текст за заданою темою в  
рамках навчально-професійної та 
соціально-культурної сфер у ви-
значеній викладачем формі (твір, 
параграф тощо). 

П 
О 
С 
Е 
Р 
Е 
Д 
Н 
И 
Ц 
Т 
В 
О 

– виконувати письмо-
вий та усний переклади текс-
тів з німецької мови україн-
ською і з української – німе-
цькою в рамках передбаче-
ної тематики; 

– реферувати друко-
вані матеріали з навчально-
професійної та соціально-
культурної сфер у рамках 
передбаченої тематики;  

– користуватися в про-
цесі перекладу двомовними 
та тлумачними словниками, 
довідковою німецькомовною 
та україномовною літерату-
рою. 

– здійснювати письмовий 
та усний переклади текстів з ар-
куша в межах юридичної та сус-
пільно-політичної сфер спілку-
вання; 

– реферувати друковані та 
аудіоматеріали в рамках профе-
сійно-юридичної та суспільно-по- 
літичної сфер спілкування;  

– користуватися в процесі 
перекладу двомовними та тлумач- 
ними словниками, довідковою 
німецькомовною та україномов-
ною літературою. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Фонетика 
 
Фонетична й артикуляційна структура мови. Система 

голосних, система приголосних. Сильний приступ голосного. 
Вживання довгих і коротких голосних. Наголос словесний 
і фразовий, членування фрази. Ритм. Зв’язок наголосу та ритму. 
Інтонаційні моделі різних комунікативних типів речень. Диф-
тонги. Африкати.  

Лексика. 4000 слів і словосполучень для рецептивної та 
продуктивної мовленнєвої діяльності. 

Граматика. Типи речень. Утворення питальних, запере-
чних і спонукальних речень. Безособові речення. Іменник: ви-
значення роду іменника; категорія числа в іменниках; відміню-
вання іменників, множина, артикль, присвійний відмінок; склад- 
ні іменники; множина іноземних слів; іменники, що вживають-
ся лише в однині або множині. Артикль: уживання артикля 
(означений і неозначений артикль); значуща відсутність артик-
ля; відмінювання означеного та неозначеного артиклів. Займен-
ник: особові, присвійні, зворотні займенники; займенники пи-
тальні та відносні; вказівні займенники; неозначено особовий 
займенник “man” та безособовий займенник “es”. Прийменники: 
прийменники часу, місця та напрямку; прийменники модально-
го значення; прийменники з Dativ, Akkusativ, Genitiv. Прикмет-
ник, прислівник: ступені порівняння; відмінювання прикметни-
ків; займенникові прислівники. Числівник: кількісні і порядкові 
числівники. Дієслово: граматичні категорії особових форм діє-
слова; імператив; дійсний спосіб; категорія часу: теперішній, 
минулий і майбутній; способи утворення форм правильних і не-
правильних дієслів; відмінювання дієслів з відокремлюваними і 
невідокремлюваними префіксами; зворотні дієслова; модальні 
дієслова та дієслово “lassen”; відмінювання дієслова “wissen”.  

Теми спілкування  
Розвиток загальної комунікативної компетенції здійс-

нюється в рамках наступної навчально-професійної та соціаль-
но-культурної тематики: 
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 Освіта: підходи до навчання, проблеми та цілі, ви-
вчення іноземної мови, фахова підготовка юриста. 

 Люди і стосунки між ними: моделі спілкування, роз-
мови по телефону, проблеми взаєморозуміння. 

 Суспільство та технічний прогрес: сучасні засоби 
комунікації, інформація та її достовірність, злочин та покарання. 

 Моделі професійного спілкування: колега – колега, 
робітник – роботодавець, юрист – клієнт.  

 Спосіб життя: побут, робота (працевлаштування, 
співбесіда), дозвілля. 

 Подорожування та транспорт: в аеропорту, на вок-
залі, в незнайомому місті, у готелі. 

Розвиток професійної комунікативної іншомовної ком-
петенції здійснюється в рамках тем професійно-орієнтованої 
прикладної спрямованості: 

1. Фахова підготовка юриста.  
1. Поле професійної діяльності юриста. 
2. Поняття права. Галузі права. 
3. Романо-германська система права.  
4. Договірне право. 
5. Деліктне право. 
6. Кримінальне право. 
7. Підприємницьке право. 
8. Торговельне право.  
9. Майнове право. 
10. Судовий розгляд цивільних справ.  
11. Альтернативні способи вирішення спорів. 
12. Міжнародне право. 
13. Порівняльне право. 
14. Трудове право. 
15. Споживацьке право. 
16. Фінансове право. 
17. Право інтелектуальної власності. 
18. Конкурентне право. 
19. Міжнародні організації. 
20. Право Європейського Союзу. 
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5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Матеріально-технічне забезпечення курсу дозволяє ви-

користати сучасне обладнання (копіювальну техніку, комп’ю- 
тери, принтери, сканери, телевізори, магнітофони, відеомагні-
тофони та DVD-плеєри) і проводити заняття у багатофункціо-
нальному мультимедійному класі з інтерактивною дошкою. 
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