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Дисципліни:
1. Соціокультурний портрет німців/ Sociocultural Portrait of

Germans (3 кредити EKTS).

2. Навчання планування інтерактивного заняття / Teaching to
plan an interactive class (3 кредити EKTS).

3. Методика роботи з обдарованими учнями та студентами /
Methods for Teaching Gifted School and University Students
(3 кредити EKTS).

4. Актуальні проблеми дискурсології / Current issues of
discoursology (4 кредити EKTS).

5. Загальноєвропейські принципи організації мовних тестів /
European Principles of Language Tests Organization
(3 кредити EKTS).

6. Проблеми варіативності в сучасній німецькій мові.
Соціолінгвістичні перспективи / Problems of variability in
modern German: sociolinguistic perspectives (4 кредити
EKTS).



Соціокультурний портрет німців/ 

Sociocultural Portrait of Germans

• Передбачається 3 кредити.

• У межах дисципліни студенти вивчають:
особливості німецького менталітету, його
формування та розвиток; взаємовідносини
німців з іншими народами; традиції та норми
поведінки як культурно-специфічні складові;
загальні та регіональні особливості побуту і т.і.

• Викладач: к.ф.н., доцент Скачкова Валентина 

Володимирівна



Deutschland ist nicht nur das Land der Dichter 

und Denker, sondern auch 

der Paragraphen und der Gesetzte



Навчання планування 

інтерактивного заняття/ 
Teaching to plan an interactive class

• Передбачається 3 кредити.

• У межах дисципліни студенти вивчають:
теоретичні засади ефективного використання
сучасних інтерактивних технологій навчання
іноземної мови; основи планування,
організації та контролю навчально-виховного
процесу з іноземної мови за принципом
інтеракції (взаємодії).

• Викладач: к.п.н., доцент Пивовар Юлія Олександрівна



Методика роботи з обдарованими 

учнями та студентами / Methods for 

Teaching Gifted School and University Students

• Передбачається 3 кредити.

• У межах дисципліни студенти дізнаються, що суть
навчання обдарованої особистості полягає в тому,
що навчальний процес відбувається за умови
постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і
учень є рівноправними суб’єктами навчання.
Спеціально сплановане навчання сприяє
формуванню в обдарованих навичок та вмінь як
предметних, так і загально навчальних;
виробленню життєвих цінностей; створенню
атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку
комунікативних якостей.

• Викладач: к.п.н., доцент Пивовар Юлія Олександрівна



Актуальні проблеми дискурсології /

Current issues of discoursology

• Передбачається 4 кредити.

• У межах дисципліни студенти вивчають:
поняття дискурсу, його співвіднесення з
поняттям текст, типи текстів, які утворіють
окремі види дискурсів, основні
соціолінгвістичні та прагматичні
характеристики таких видів дискурсу, як

політичний, ідеологічний, релігійний, художній.

• Викладач: к.ф.н., доцент Сидоров Олег Вікторович





Загальноєвропейські принципи 

організації мовних тестів / 

European Principles of Language Tests Organization

• Передбачається 3 кредити.

• У межах дисципліни студенти вивчають: види
та типи тестових завдань, їхні переваги та
недоліки; нормативні документи, які
регламентують проведення тестування в
освіті; історію, сучасний стан та тенденції
розвитку тестування в освіті; особливості
процедури проведення тестування, в т.ч.
психологічні; основи опрацювання та
інтерпретації результатів тестування тощо.

• Викладач: к.п.н., доцент Кошечкіна Тетяна Миколаївна





Проблеми варіативності в сучасній німецькій 

мові. Соціолінгвістичні перспективи /

Problems of variability in modern German: 

sociolinguistic perspectives

• Передбачається 4 кредити.

• У межах дисципліни студенти вивчають: основні 
поняття та термінологічний апарат, який 
необхідний для ознайомлення з особливостями 
мовленнєвої варіативності німецької мови, 
зокрема зі співвіднесенням таких форм існування 
мови, як мова-стандарт, мова, наближена до 
стандарту,  діалект, мова, наближена до діалекту; 
історичні та соціальні передумови варіативності,  
механізми та континууми її реалізації.

• Викладач: к.ф.н., доцент Сидоров Олег Вікторович




