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Силабус курсу 

Основні характеристики 
Назва українською 
мовою Іноземна мова/українська мова для іноземців 
Назва англійською 
мовою 

Foreign Language/Ukrainian  Language for Foreigners 

Код 02 
Спеціальність 

025 Музичне мистецтво 
Освітня програма Освітньо-професійна 
Рівень освіти перший 
Рік навчання 1, 2, 3, 4 
Форма навчання денна 
Кількість годин / 
кредитів ЕСТ8 

480/16 

Розподіл годин за 
видами занять 

 

Лекції 

Практич. 
занят. 

(семінари) 

Лабор. заняття 
(комп’ют. 

практ.) 

Індив. 
заняття 

Сам.
роб.
студ.  

Години  360 - - 120 
 

Контрольні заходи 
Екзамен Дифер. 

залік 
   КР 
(кількість) 

Поточне 
тестування 

   
  

 

 

 

 

Контроль 
самостійної 

роботи 
 
 

Реферат 
(вказати кількість) 

2, 4, 6, 8 1, 3, 5, 7 16 постійно - постійно - 
Статус дисципліни / 
кредитного модуля                          нормативний 
Мова викладання українська 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що 
забезпечує 
викладання 

Кафедра іноземних мов 

Викладач ( 
практичні заняття)    кандидат філологічних наук, доц. Дузь Лариса Іванівна 
E-mail та інші 
контакти 
викладача 

  larisa.duz@gmail.com 
+380972203030 
 

Викладач ( 
практичні заняття) 

кандидат педагогічних наук, доц. Орєхова Лариса Іванівна 
             ORCID ID: 0000-0001-6288-1032 

E-mail та інші 
контакти  

 

larisa29_11@ukr.net 
0930215692 

Викладач ( 
практичні заняття) 

 кандидат філологічних наук,  доц. Борисенко Наталія Миколаївна 
  
 E-mail та інші 

контакти  
 

 natalja.borisenko@gmail.com 
 0968413539 
 Викладач 

(практичні заняття) 
кандидат філологічних наук, доц. Гремалюк Тетяна Василівна 

E-mail та інші 
контакти  

 

gremaluktv3691@ukr.net 
0973655988,  0734943102 
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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі  виклдання  
дисципліни 
 

    Метою навчальної дисципліни є:   
• формування і розвиток знань з української мови, необхідних 

іноземним студентам для навчання у закладі вищої освіти, 
• розвиток навичок усного і писемного мовлення, необхідних 

іноземним студентам в усіх сферах життєдіяльності в Україні, 
• закріплення і розширення навичок володіння мовою, 
• поглиблення та вдосконалення мовних умінь,  
•  розвиток самостійності мислення, уміння висловлювати 

власні думки та спілкуватися українською мовою,  
• виховання поваги до мовних і культурних здобутків 

українського народу.  
Завдання навчальної дисципліни:  

1.  сформувати в іноземних студентів інтегральні компетентності 
для забезпечення когнітивної активності й уміння вчитися; 

2. сформувати спеціальні (фахові) компетентності, що сприятимуть 
навчанню та спілкуванню в академічному та професійному 
середовищі; 

3.  сприяти набуттю  мовних і мовленнєвих компетентностей для 
розвитку творчих здібностей; 

4.  сформувати мовні та мовленнєві уміння та навички для розвитку 
соціокомунікативної та загальнокультурної компетенцій. 

. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни іноземний студент 
повинен знати:  

• основи базового рівня володіння українською мовою (фонетика, 
морфологія, синтаксис, лексика, фразеологія), 

• конструктивно-мовленнєві способи формування думок, 
• мовленнєві моделі для різних комунікативних ситуацій, 
• особливості реалізації мови діалогічного та монологічного виду, 
• типові ознаки мови розповіді,  опису, міркування, 
• значення основних функційних стилів мови (розмовного, 

офіційно-ділового, наукового) у різних сферах спілкування, 
 
вміти: 

• читати навчальні тексти, 
• розуміти зміст викладеної у текстах інформації, 
• відповідати на питання за текстами, 
• висловлювати власну думку з приводу прочитаного,  
• використовувати вивчені граматичні конструкції у розмовних 

темах, 
• адекватно інтерпретувати питання під час тематичних розмов,  
• відповідно реагувати на питання у тематичних співбесідах, 
• розуміти і виконувати писемні завдання з вивченого базового 

курсу, 
• продукувати зв'язні усні та писемні тексти за програмними 

темами, 
• спілкуватися у навчальних, фахових, побутових ситуаціях на 

належному граматичному рівні,  
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• розуміти та адекватно реагувати на офіційні академічні 
документи, 

писати  основні академічні ділові папери. 
  

Компетентності 
 

Загальні: 
ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 
письмово. 
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 
ЗК 12. Здатність працювати автономно. 
ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, Ті місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 
Спеціальні: 
СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та 
взаємозалежності між теорією та практикою музичного 
мистецтва. 
СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 
використовувати професійні знання у практичній діяльності. 
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 
міждисциплінарних зв’язків. 
СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 
комунікацій. 
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Результати 
навчання 

За освітньою програмою: 
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх 
належності 
до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми 
та художнього змісту. 
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 
створювати його художню інтерпретацію. 
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного 
дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та 
написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію. 
РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої 
літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, 
принципами формування наукової теми та розуміння подальших 
перспектив розвитку даної проблематики в різних 
дослідницьких 
жанрах. 
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 
понятійно-категоріальним апаратом. 
РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 
РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 
знання з музичного мистецтва. 
 
 
Поглиблені для курсу: 

• У результаті вивчення дисципліни здобувач освіти  має знати 
сучасну українську музичну термінологію, лексичний 

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 
лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 
музичного мистецтва. 
СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 
просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 
культури. 
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 
вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 
музикознавстві та музичній педагогіці. 
Поглиблені для курсу: 

• Здатність читати, писати, розуміти, створювати усні та 
писемні тексти українською мовою. 

• Здатність  спілкуватися українською мовою. 
• Здатність висловлювати власні думки українською мовою. 

Здатність отримувати мовні знання у процесі вивчення 
української мови. 

• Здатність застосовувати набуті мовні знання в освіті, 
соціальному, культурно-мистецькому житті.   

• Здатність до креативної мовної дільності. 
• Здатність практично використовувати набуті знання в 

освіті, самоосвіті та творчій діяльності 
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мінімум та граматичний матеріал з метою отримання 
інформації, під час читання, перекладу текстів за фахом для 
професійного спілкування. 

• Володіти навичками усної комунікації і застосовувати їх у 
фаховому спілкуванні, розуміти усне 
(монологічне/діалогічне) мовлення за темами професійного 
характеру; володіти базовою граматикою та основними 
граматичними категоріями, характерними для професійної 
мови, читати і розуміти літературу за фахом. 

• Застосовувати свої знання на практиці, підсилювати мовні 
засоби у зв’язку з конкретними завданнями та умовами 
спілкування, поглиблення та вдосконалення знань з 
української мови; володіти різними засобами української 
мови, користуватися мовно-комунікативною компетенцією, 
рівень якої дозволяє використовувати українську мову, як у 
професійній діяльності, так і для подальшої самоосвіти. Це 
допоможе майбутнім фахівцям у професійному зростанні, 
набутті високої майстерності, в активній творчій діяльності.  

•  
Вимоги до 
підготовки слухачів 
(міждисциплінарні 
зв’язки, що 
передують 
вивченню 
дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Іноземна мова/українська 
мова для іноземців» вивчається на етапі підготовки фахівців 
освітнього рівня бакалавр  і є дисципліною, що використовує 
досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, та 
основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. 
Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням 
професійної орієнтації майбутніх  фахівців. 

Зміст дисципліни  
(перелік тем) 
 

Перший рік навчання 
    1 семестр. Розділ 1 

Тема 1.  Фонетика. Вимова голосних звуків. Вимова 
приголосних 
 звуків. 
Тема 2.  Чергування голосних. Звукосполучення. 
Тема 3. Правила орфоепії. Інтонації.           
Тема 4. Текст: Українська мова у світі. 
Тема 5. Граматичне вираження суб'єкта. 
Тема 6. Граматичне вираження предиката. 
Тема 7. Вираження суб'єктно-предикатних відношень. 
  

                 2 семестр.  Розділ 2 
Тема 8. Текст: Вища освіта в Україні. 
Тема 9.  Вираження атрибутивних відношень. 
Тема 10. Відмінкове керування дієслів. 
Тема 11. Вираження місця. Конструкції з прийменниками. 
Тема 12. Текст: Перебування іноземного студента в Україні. 
Тема 13. Зв'язок слів. Узгодження у словосполученнях. 
Тема 14. Вираження часу. Вживання числівників. 
Тема 15. Поєднання числівників з іменниками. 
. 

Другий рік навчання 
    3 семестр. Розділ 3 

Тема 16. Текст: Навчання в ОНМА ім. А.В. Нежданової. 
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Тема 17. Вираження об'єктних відношень. 
Тема 18. Дієслівні сполучення з прямим об'єктом. 
                 Перехідні дієслова. 
Тема 19. Дієслівні конструкції з непрямим об'єктом 
Тема 20. Текст: Оперні театри України. 
Тема 21. Вираження факту і результату дії. Використання виду 
                  дієслова. 
Тема 22. Будова слова. Словотворення. Складні слова. 
Тема 23. Синоніми. Антоніми. 
    

            4 семестр. Розділ 4 
Тема 24. Текст: Уславлені українські оперні співаки. 
Тема 25. Синтаксис простого речення. 
Тема 26. Вираження обставинних відношень. Конструкції 
                з орудним відмінком. 
Тема 27. Вираження мети й умови. Прийменникові конструкції. 
Тема 28. Текст: Одеський театр опери та балету. 
Тема 29. Вираження бажання, необхідності. Суб'єктивна 
                модальність. 
Тема 30. Конструкції з модальними словами та інфінітивом. 
Тема 31. Усталені лексико-граматичні конструкції. 

 
           Третій рік навчання 
            5 семестр Розділ 5 

Тема 32. Текст: Музеї України. 
Тема 33. Вираження порівняння. Вживання сполучників. 
Тема 34. Граматичне вираження протиставлення. 
Тема 35. Вираження заперечення. Конструкції з заперечними 
              займенниками і прислівниками. 
 
Тема 36. Текст: Музейні скарби Одеси. 
Тема 37.  Вираження означення. Вживання присвійних 
займенників. Конструкції з родовим відмінком. 
Тема 38. Значення слів.  Сполучуваність слів. 
Тема 39. Слововживання. 
 

  6 семестр.  Розділ  6 
Тема 40. Текст: Культурні події сучасної України. 
Тема 41. Структура складного речення. Типи складних речень. 
Тема 42. Складносурядне речення, засоби зв'язку частин. 
Тема 43.  Означальні відношення у складному реченні. 
Тема 44. Текст: Українські музичні фестивалі. 
Тема 45. Обставинні відношення причини: складнопідрядні 
речення зі сполучними словами. 
Тема 46.  Обставинні відношення наслідку: складнопідрядні 
речення зі сполучними словами. 
Тема 47. Обставинні відношення умови. Обставинні відношення 
мети. 

Четвертий рік навчання 
    7 семестр. Розділ 7 
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Тема 48. Текст: Музичні конкурси в Одесі. 
Тема 49.  Дієприкметник: утворення, вживання. 
Тема 50. Дієприкметниковий зворот. 
Тема 51. Заміна дієприкметникового звороту підрядним 
означальним реченням. 
Тема 52. Обставинні допустові відношення. 

                  8 семестр. Розділ  8 
Тема 53. Текст: Лауреати музичних конкурсів. 
Тема 54. Дієприслівник: значення, вживання. 
Тема 55. Дієприслівниковий зворот. 
Тема 56. Заміна дієприслівникового звороту підрядними 
обставинними реченнями. 
Тема 57. Пряма та непряма мова. 
 
 
 

Дидактичні методи 
на практичних 
заняттях 
 

Застосування презентацій, дискусій, круглих столів, кейс-стаді, вправ,  
та он-лайн конференцій. 
 

Література основна 
1. Антонів О. Українська мова для іноземців. Модульний курс: 

Навчальний посібник. + CD. Київ : Інко, 2020. 267 с.                                                                                                        
2. Біденко Л.В., Завгородній В.А.Українська мова для 

іноземців. Рівень В1: навчальний посібник. Київ : 
Університетська книга, 2020. 363 с. 

3. Волкова О. Дегтярьова Т., Голованенко Є. Українська мова 
для студентів-іноземців. Київ  : Університетська книга, 2019. 
304 с. 

4. Дегтярьова Т., Дядченко Г. Українська мова для іноземців. 
Рівень А2. Київ  : Університетська книга, 2020. 215 с. 

5. Зайченко Н., Воробйова С. Практичний курс української 
мови для іноземців. Усне мовлення.  Київ : Знання України, 
2017. 324 с. 

6. Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська 
мова для іноземних студентів. Навчальний посібник. Київ:   
Центр навчальної літератури, 2019. 240 с 

7. Мазурик Д. Українська мова для іноземців. Крок за кроком. 
Київ: Фоліо, 2017. 288 с. 

8. Чистякова А.Б. Селіверстова Л.І, Лагута Т.М. Українська 
мова для іноземців: підручник. Харків: Індустрія, 2008. 267 
с. 

 
 

Література 

Допоміжна 
 

1.Борисенко Н.М., Гремалюк Т.В., Орєхова Л.І.. Українська мова 
і музичне мистецтво. Навчально-методичний посібник для 
студенів музичних закладів. [Електронний ресурс]. Одеса: 
ОНМА ім.. А.В. Нежданової.,  2021. 70с. 
2.Борисенко Н.М., Гремалюк Т.В., Орєхова Л.І. Музикознавча 
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термінологія у лексичному складі української мови. Навчально-
методичний посібник для студентів музичних закладів. 
[Електронний ресурс]. Одеса: ОНМА ім. А.В. Нежданової,  2022. 
65 с. 
3.Борисенко Н.М., Гремалюк Т.В., Орєхова Л.І. Анотування та 
рецензування творів мистецтва і наукових текстів. Навчально-
методичний посібник для студентів музичних закладів. 
[Електронний ресурс]. Одеса: ОНМА ім. А.В. Нежданової,  2022. 
39 с. 
4.Великий тлумачний словник української мови. Уклад. і  
голов.ред. Бусел Т.В. Київ : Ірпінь, 2001. 542 с. 
5.Голованенко Є., Дегтярьова Т. Українська мова для іноземців. 
Рівень А1. Київ : Університетська книга. 2020. 279 с. 
6.Дузь Л.І. Вивчаємо фахові музичні терміни: термінологічний 
практикум   для іноземних студентів музичного закладу вищої 
освіти. Одеса: Одеська національна музична академія ім. А.В. 
Нежданової, 2021. 43 с.  
7.Дузь Л.І. Говоримо про академічне  музичне навчання: 
розмовно-комунікативний практикум для іноземних студентів 
музичного закладу вищої освіти. Одеса: Одеська національна 
музична академія  ім. А.В. Нежданової, 2021. 42 с. 
8.Палінська О. Крок-2. Підручник з української мови для 
іноземців рівень (В1) для иноземців, книга для студента. — Львів: 
Дон Боско, 2014. — 158 с. 
9.Терлак З., Сербенська О. Українська мова для початківців. Київ  
: Апріорі 2019. 268 с. 
10.Царук А.П., Ліпатова М.В. Українська мова для іноземних 
студентів першого року навчання. Навчальний посібник. — 
Кропивницький: Центральноукраїнський національний 
технічний університет (ЦНТУ), 2020. — 193 с. 
11.Ющук І.П., Бондарчук Ю.А., Мушкудіані О.О. Українська мова 
для іноземців: довідник. Тернопіль: Навчальна книга, 2021. 168 с. 
12.Українська мова для іноземців онлайн. 
https://friendsschool.com.ua/uk/ukrainian/.  

 
Технічне 
Забезпечення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

− Основний навчальний матеріал (підручники та посібники). 
− Допоміжний навчальний матеріал (словники, довідники,    
роздатковий матеріал, автентичні тематичні публікації у 
спеціалізованих періодичних виданнях, роздруковані матеріали з 
Інтернету, навчальні аудіо-/ відеоматеріали. 
− Пакети тестових завдань для підсумкового контролю та банк 
завдань для поточного і рубіжного контролю. 
−  Комп’ютерні мережеві засоби. 
− Ноутбук. 

 
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співідношенням:  
• практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів 25, 
• контрольні заміри (тестування, контрольны роботи): 25% 
семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25, 
• самостійна робота: 10% семестрової оцінки; максимальна 

https://friendsschool.com.ua/uk/ukrainian/
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Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 
Т1, Т2 ... Т7 – теми розділів. 

 
 

                                            Шкала оцінювання: національна та ECTS 

кількість балів– 10 балів, 
• залік, екзамен: 40% семестрової оцінки – 40 балів. 
Підсумкова максимальна кількість балів100. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають такий 
вид письмової роботи як тест. Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 
фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 
її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 
практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 
визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку 
студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання 
також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих. 
 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані 
під час практичних занять та бали підсумкового тестування. 
При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 
та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних 
з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються 

Поточне тестування та самостійна робота Контр. 
роб., 
тести 

Сам
ості
йна 
робо
та 

Зал
ік, 
екз
аме
н 

Су
ма 
бал
ів 

Розділ №1  

Т1 Т2 Т3     Т4      Т5     Т6   Т7     
3 3 3 4 4 4 4     25 10 40 100 
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Політика курсу 

 

Сума балів           
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 

82 - 89 В добре  74 - 81 С 
64 - 73 D задовільно  60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

незараховано з можливістю 
повторного складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

незараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

Правила взаємодії   Політика навчальної дисципліни визначається положенням 
ОНМА ім.. А.В. Нежданової про «Про оцінювання знань 
студентів та семестровий контроль», «Положенням про 
організацію освітнього процесу», «Положенням про перездачу 
на вищий бал оцінки з предметів навчального плану», 
«Положенням про академічну доброчесність». 
Політика співпраці. 
Співпраця студентів у розв’язанні проблемних завдань 
дозволена, але відповіді кожний студент захищає самостійно. 
Взаємодія студентів під час іспиту / тестування категорично 
забороняється і будь-яка така діяльність буде вважатися 
порушенням академічної доброчесності згідно принципів 
університету щодо академічної доброчесності. 

Додаткова 
інформація 

Робоча програма  дисципліни « Іноземна мова/українська мова 
для іноземців» ухвалена на засіданні кафедри іноземних мов 
(протокол № 10 від 30.04.2021). 
Силабус дисципліни « Іноземна мова/українська мова для 
іноземців»ухвалено на засіданні кафедри іноземних мов 
(протокол № 10 від 30.04.2021). 
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  Силабус курсу 

 Основні характеристики 
Назва українською 
мовою 

Німецька мова 

Назва англійською 
мовою 

German language 

Код 02 

Спеціальність 025 Музичне мистецтво 

Освітня програма Освітньо-професійна  
Рівень освіти перший 
Рік навчання 1, 2, 3, 4 
Форма навчання денна 
Кількість годин / 
кредитів ЕСТ8 

480/16 

Розподіл годин за 
видами занять 

 Лекції 
Практич. 

занят. 
(семінари) 

Лабор. 
заняття 

(комп’ют. 
 

Індив. 
заняття 

Сам. роб. 
здоб.освіти 

Години  Денна 240 
Заочна 38 

 
 

- - Денна 240 
Заочна 442 

 

Контрольні заходи 
Екзамен Дифер. залік 

Поточне 
тестування 

) 

Контроль 
самостійної 

роботи 
 

Реферат 
(вказати кількість) 

2,4,6,8 1,3,5,7 постійно 
 

постійно - 
Статус дисципліни / 
кредитного модуля нормативний 
Мова викладання німецька, українська 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що 
забезпечує 
викладання 

Кафедра іноземних мов 

Викладач ( практичні 
заняття) 

 доктор філологічних наук,  проф. Петлюченко Н.В. 
 ORCID ID: 0000-0002-8089-2947 
              E-mail та інші 

контакти 
викладача 

natalja.petljutschenko@onua.edu.ua 
0678048480 

Викладач ( практичні 
заняття) 

 кандидат філологічних наук,  доц. Гремалюк Т.В.  
ORCID ID: 0000-0002-6800-330X 

E-mail та інші 
контакти 
викладача 

gremaluktv3691@ukr.net 
0973655988 
0734943102 

Викладач (практичні 
заняття) 

 
 

E-mail та інші 
контакти викладача 
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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни 
 

Мета курсу нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова 
(німецька)» передбачає подальше удосконалення набутих Політика 
навчальної дисципліни визначається положенням ОНМА ім. А.В. 
Нежданової про «Про оцінювання знань  здобувачів освіти   та 
семестровий контроль», «Положенням про організацію освітнього 
процесу», «Положенням про перездачу на вищий бал оцінки з 
предметів навчального плану», «Положенням про академічну 
доброчесність». 
Робота над темами та різножанровими видами текстів передбачає 
подальше вдосконалення  лексичних, граматичних, фонетичних 
навичок здобувачів освіти  , розширення їхнього активного та 
потенційного словникового запасу. Це відбувається як при аналізі 
текстового матеріалу, так і в ситуативних контекстах, в різних видах 
мовленнєвої діяльності. 

 

Завдання навчальної дисципліни: 

• сформувати у здобувачів освіти  наукове уявлення про системний 
характер лексики та граматики німецької мови 

•  розширити та активувати у здобувачів освіти  здобуті раніше 
знання, вміння та навички 

•  ознайомити з ефективними способами розширення власного 
вокабуляру та вдосконалення граматичної компетентності 

•  навчити виконувати та аналізувати різні види письмових завдань, 
сформувавши базові уявлення про офіційний та розмовний стилі 

• сформувати вміння сприймати автентичний аудіо та відео 
матеріал 

• вдосконалити діалогічне та монологічне мовлення здобувача 
освіти  , а також виробити вміння виражати власну думку на 
запропоновану тему. 

 

В результаті вивчення даного курсу здобувач освіти  повинен: 
знати:  
− сучасну німецьку мову; 

− основні терміни, що використовуються в його професійній 
діяльності; 

− граматичні структури, правила німецького синтаксису, мовні 
форми, необхідні для іншомовного спілкування;                                     
– особливості лексичного значення (синоніми, антоніми, омоніми, 
лексико-семантичні поля); 

− шляхи збагачення німецької лексики (словотворення, 
запозичення, утворення фразеологічних одиниць); 

− відмінність між різними видами письма та стилями написання,  
способами сприйняття та обробки усної та писемної інформації; 

− міжкультурні відмінності між Україною і країнами світу, зокрема 
країнами, мова яких вивчається, традиції німецькомовних країн,  



3 
 

видатних митців; 

− стратегії ефективного читання, аудіювання, говоріння,  письма та 
пошуку інформації в різних джерелах інформації, зокрема 
інтернет-пошук; 

вміти:  

− ефективно та гнучко використовувати знання з німецької мови   у 
різноманітних ситуаціях соціального, навчального та 
професійного спілкування;                                                                                                 

− висловлюватись вільно та спонтанно, не відчуваючи брак мовних 
засобів для вираження власної думки;                                                      

− ефективно висловлюватись письмово на загальні теми у таких 
типах текстів, як персональні та ділові листи, резюме та 
коментарі, академічні твори;                                                                           

− розуміти і продукувати особисту кореспонденцію, наприклад, 
електронні листи, повідомлення тощо; 

− правильно заповнювати документи різних форматів відомостями 
про себе та організацію, здійснювати безпосереднє усне й 
писемне спілкування в професійному середовищі з урахуванням 
особливостей міжкультурної комунікації; 

− продукувати зв’язні та послідовні усні монологи на основі 
прочитаної  літератури;                                                             

− розуміти професійні тексти різного обсягу та розкривати 
імпліцитну інформацію, що міститься в них; 

− розуміти та комунікативно реагувати на експліковану та 
приховану інформацію у таких типах тексту, як історії, 
оповідання, уривки зі статей, невеликі віршові форми тощо. 

  
Компетентності 
 

Загальні: 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так 
іписьмово.                                                                                                  
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.                                                                            
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації зрізних 
джерел.                                                                                                      
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.                                                         
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.               
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.                        
ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.                                         
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуванихробіт.                                                                                                 
ЗК 12. Здатність працювати автономно.                                                                 
ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.                                
ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.                                                                                                                  
ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.                                                                                            
ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
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Резуль- 
тати 
навчан- 
ня 

За освітньою програмою: 
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності 
до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми 
та художнього змісту. 
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 
створювати його художню інтерпретацію. 
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного 
дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та 
написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію. 
РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої 
літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, 
принципами формування наукової теми та розуміння подальших 
перспектив розвитку даної проблематики в різних дослідницьких 
жанрах. 
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 
понятійно-категоріальним апаратом. 
РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 
РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 
знання з музичного мистецтва. 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 
та закономірностей розвитку предметної області, Ті місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя.                                                                                                
Спеціальні:                                                                                                  
СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 
між теорією та практикою музичного мистецтва.                                               
СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 
використовувати професійні знання у практичній діяльності.                     
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.                           
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.           
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 
міждисциплінарних зв’язків.                                                                                  
СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових    
комунікацій.                                                                                                              
СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 
лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 
музичного мистецтва.                                                                                          
СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 
просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 
культури.                                                                                                                
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 
вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві 
та музичній педагогіці.                                                                                                                                                           
Поглиблені для курсу:                                                                                        
•Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя.                                                                                                                    
•Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.                                      
•Здатність використовувати знання щодо норм професійної етики                                                                                                                           
та готовність до її дотримання. 
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Поглиблені для курсу: 
• У результаті вивчення дисципліни здобувач освіти  має знати сучасну 
німецьку музичну термінологію, лексичний мінімум та граматичний 
матеріал з метою отримання інформації, під час читання, перекладу текстів 
за фахом для професійного спілкування. 
• Володіти навичками усної комунікації і застосовувати їх у фаховому 
спілкуванні, розуміти усне (монологічне/діалогічне) мовлення за темами 
професійного характеру; володіти базовою граматикою та основними 
граматичними категоріями, характерними для професійної мови, читати і 
розуміти зі словником літературу за фахом. 
• Застосовувати свої знання на практиці, підсилювати мовні засоби в 
зв’язку з конкретними завданнями і умовами спілкування, поглиблення та 
вдосконалення знань з німецької мови; володіти різними засобами німецькоїї 
мови, користуватися мовно-комунікативною компетенцією, рівень якої 
дозволяє використовувати німецьку мову, як у професійній діяльності, так і 
для подальшої самоосвіти. Це допоможе майбутнім фахівцям у 
професійному зростанні, набутті високої майстерності, в активній творчій 
діяльності. 
 

  
Зміст дисципліни 
(перелік тем) 

 

Перший рік навчання 
 

Розділ 1. Особливості німецької мови 
Тема 1. Мова, народ, культура. Країни світу, де розмовляють 

німецькою мовою. Вступний фонетичний курс. Займенник. Дієслово. 
Числівник(1-10). «Begrüßung und Bekanntschaft». 

Тема 2. Особливості вимови німецьких голосних. Іменник. 
Артикль. Теперішній час. Присвійні займенники. «Woher kommst du?» 

Тема 3. Особливості вимови німецьких приголосних Множина 
іменників. Прикметник. Числівник (10-20). «Mein Zimmer». 

Тема 4. Правила читання буквосполучень.  Питальні слова. 
Структура німецького речення. Числівник (20-100). Заперечення. «Die 
Wohnung und Wohnort». 
 
 
Розділ 2. Основні граматичні форми 
 Тема 5. Особливості вимови слів іноземного походження. 
Прикметник. Знахідний відмінок. «Meine Familie». 
 Тема 6. Дієвідміна сильних дієслів у Präsens.  Займенники у 
знахідному відмінку. Вживання прийменників у  знахідному відмінку. 
Числівник (100-1000).  «Die Heimatstadt».   
 Тема 7. Дієвідміна модальних дієслів у Präsens. Порядкові 
числівники. Неозначені займенники. «Meine Freunde».    
  
Розділ 3. Форми дієслова. Вживання прийменників у різних 

Вимоги до 
підготовки слухачів 
(міждисциплінарні 
зв’язки, що 
передують 
вивченню 
дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Німецька мова» вивчається на 
етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр  і є дисципліною, 
яка використовує досягнення і методи фундаментальних та прикладних 
наук, а також основних дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з 
урахуванням професійної орієнтації майбутніх  фахівців. 
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відмінках. 
      Тема 8. Імператив. Давальний відмінок. Прийменники mit, nach, aus, 
zu, von, bei, seit, gegenüber, entgegen, außer. Іменники та займенники у 
давальному відмінку.  «Musik in meinem Leben».       «Erlkönig». J.W. 
Goethe 
      Тема 9. Дієвідміна зворотних дієслів у Präsens. Прийменники, що 
керують давальним та знахідним відмінками. Визначення роду 
іменників.  «Mein Arbeitstag».   
      Тема 10. Родовий відмінок. Прийменники wegen, (an)statt, während, 
trotz, unweit. Керування   прийменників.  Утворення майбутнього часу. 
«Jahreszeiten». «Lorelei». H. Heine. 
 

Другий рік навчання 
  
Розділ 4. Прості часи. Відмінювання іменників. 
    Тема 11. Утворення простої форми минулого часу Präterit. 
(cлабкі дієслова). Основні форми дієслова.  «Die musikalische 
Akademie». «Deutsche Literatur».  Brüder Grimm. 
     Тема 12. Відмінювання іменників (сильна відміна). Форма минулого 
часу Präterit. (cильні та неправильні дієслова). «Deutschland»   
   Тема 13. Відмінювання іменників (слабка відміна). Формa минулого 
часу Präterit. (похідні дієслова). Відмінювання іменників (жіноча 
відміна). «Die Nacht im Hotel.» Siegfried Lenz.  

  
Розділ  5. Складна форма минулого часу 

 Тема 14. Утворення складної форми минулого часу Perfekt (cлабкі  
дієслова). Дробові числівники. «Feste und Bräuche in Deutschland» 
   Тема 15. Складна форма минулого часу Perfekt (cильні та неправильні 
дієслова).  Музична  термінологія.  «Clara Schumann». (nach Werner 
Quednau). 

   Тема 16. Утворення складної форми минулого часу Perfekt   (похідні 
дієслова). Модальні дієслова в минулому часі. «Mahlzeiten» (cніданок, 
обід, вечеря). 
  
Розділ 6.  Особливості  відмінювання прикметників.  

  Тема 17.  Відмінювання прикметників (сильна відміна). Ступені 
порівняння прикметників. «Das Festgeschenk» (nach Hans Fallada) 
      Тема 18. Відмінювання прикметників (cлабка відміна). «Wir kaufen 
ein». Німецькі письменники та їх твори. «Abenteuer des Freiherrn von 
Münchhausen» (nach Rudolf Erich Raspe).   
   Тема 19. Утворення складної форми минулого часу Pluquamperfekt.  
Особливості вживання часових форм у німецькій мові. Ступені 
порівняння прикметників та прислівників. Займенникові прислівники. 
„Das Theater.  

 
Розділ 7. Синтаксис. Прості та складні речення. 

Тема 20. Просте речення. Головні члени речення. Узгодження 
присудка з підметом. Другорядні члени речення. «Die Reise und 
Erholung».  

Тема 21. Складносурядне речення. Загальні відомості. Порядок 
слів. Сполучники denn, doch, deshalb, darum, dann ,deswegen. „Im Zoll“ 

Тема 22.Складнопідрядне речення. Загальні відомості. Порядок 
слів. Сполучні слова dass, ob, wer, was, wo, wann, wie, woran, womit, 
wofür, worauf. Додаткові підрядні речення. „Dornröschen“  (Nach Brüder 
Grimm). 
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Третій рік навчання 

 
Розділ  8. Складнопідрядні речення. 
    Тема 23. Означальні підрядні речення. Сполучні  слова der, die, das, 
welcher, welche, welches. Неозначені та заперечні займенники.  
«Der Weg zurück» (nach E.M. Remarque).  

Тема 24. Підрядні речення часу. Сполучні  слова  als ,wenn, während, 
nachdem, bis, bevor(ehe). «Der Zwang zur Tiefe» (nach Patrik Süßkind). 

 
Розділ  9. Прийменники у складнопідрядних реченнях. 

 Тема 25. Підрядні речення причини. Сполучні  слова weil, da.  
Театральна термінологія.  „Barbara“ (nach Berthold Brecht).  
   Тема 26. Підрядні речення мети. Сполучні  слова  damit, um. 
Неозначена форма дієслова. «Ukraine». Тема 27. Підрядні речення 
способу дії. «Ukrainische  Städte»  

 
Розділ 10. Творення та переклад складних слів. 
   Тема 28. Умовні підрядні речення. «Hervorragende  Menschen der 
Ukraine».   

      Тема 29. Творення складних іменників та їх переклад. «Lustige    
Geschichten von Till Eulenspiegel».   
   Тема 30. Творення складних прикметників та їх переклад. 
«Ukrainische Komponisten»   
Тема 31.Творення та переклад складних дієслів. «Mykola Lyssenko»  
Розділ 11. Вибір граматичних форм. 

Тема 32. Вибір граматичних форм. Futurum чи Präsens для  
вираження майбутнього. Futurum ІІ. «T.G. Schewtschenko» 

Тема 33. Perfekt, Imperfekt чи Plusquamperfekt для вираження 
минулого. 

 
 
 

Четвертий рік навчання 
Розділ 12.  
Тема 34. Практичний аспект: Тестування рівня знань у форматі ЄВІ. 
Граматичний аспект: Іменник. Граматичні категорії (однина та 
множина, рід іменників, відмінювання іменників). Іменникові 
словосполучення. Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: 
конкретні, абстрактні іменники, речовини, збірні поняття). 
Лексичний аспект: Повсякденне життя і його проблеми. 
Тема 35. Практичний аспект: Завдання типу 1 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Артикль. Означений і неозначений, нульовий 
артикль. Артиклі з географічними назвами. Вживання артикля. 
Відсутність артикля. Займенник. Відмінювання займенників. 
Лексичний аспект: Сім’я та родинні стосунки. Характер людини. 

 
Розділ 13.  
Тема 36.  Практичний аспект: Завдання типу 1 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Теперішній час. Сильні, слабкі та неправильні 
дієслова. Особові та безособові дієслова. Модальні дієслова. Наказовий 
спосіб дієслова.  
 Лексичний аспект: Міста України та міста країни, мову якої  вивчають.  
Тема 37. Практичний аспект: Завдання типу 1 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Прикметник. Cтупені порівняння прикметників. 
Відмінювання прикметників. Прислівник. Cтупені порівняння 
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прислівників. 
Лексичний аспект: Помешкання. 
 
Розділ 14.  
Тема 38.  Практичний аспект: Завдання типу 2 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Часові форми. Минулий час. Сильні, слабкі та 
неправильні дієслова. Модальні дієслова. Основні форми німецького 
дієслова. 
Лексичний аспект: Дружба, любов. Стосунки з однолітками, у 
колективі. 
Тема 39. Практичний аспект: Завдання типу 2 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Часові форми. Минулий час. Plusquamperfekt. 
Особливості вживання часових форм в німецькій мові. 
Лексичний аспект: Дозвілля і відпочинок. Світ захоплень. 
 
Розділ 15.  
Тема 40. Практичний аспект: Завдання типу 2 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Часові форми.  Майбутній час.  
Лексичний аспект: Режим дня. Здоровий спосіб життя. 
Тема 41. Практичний аспект: Завдання типу 3 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Практичний аспект: Завдання типу 4 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Пасивний стан. Утворення і вживання часових 
форм пасиву. Вживання активної та пасивної форми дієслова. 
Лексичний аспект: Покупки. Одяг. Харчування. 
 
Розділ 16. Реферування. Завдання формату ЄВІ. 
Тема 42. Практичний аспект: Завдання типу 4 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Узгодження часів. Пряма та непряма мова. 
Лексичний аспект: Молодь і сучасний світ.  
Тема 43. Принципи реферування. «Сучасна німецька музика».  
Музикознавча термінологія. 

 
 

Дидактичні методи 
на практичних 
заняттях 
 

Застосування презентацій, дискусій, круглих столів та он-лайн 
конференцій. 
 

Література основна 1. Вербицька Т., Голубенко Л., Діденко М., Колесніченко Н. 
Практичний курс німецької мови для студентів факультетів РГФ та 
педагогічних ВНЗ. Одеса: «Астропринт», 2011. – 328с. 

2. Гінка Б.І. Was ist Deutsch? Stereotype und Realität. [навч. посібник].     
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 368с 

2. Кудiна О.Ф. Країни, де говорять німецькою. Вінниця: Нова книга, 
2002. – 341с. 

3. Гремалюк Т..В.  Автентичний музично-пісенний матеріал як один із 
інноваційних методів викладання німецької мови у ЗВО // «Одеські 
діалоги культур: творчість, людина, мова»& «Риторика медійного 
дискурсу»: тези I Всеукраїнської науково-практичної конференції та 
круглого столу (26-27 листопада 2021 р., м. Одеса)/ ред.кол.: О.Л. 
Олійник, О.І. Самойленко, Н.В. Петлюченко, С.І. Потапенко [та ін.]; 
Одеська національна музична академія iменi А.В. Нежданової. 
Одеса: Фенікс, 2021. С. 11 

4. Гремалюк Т. В. Взаємодія фонетичної та морфологічної структури в 
німецькій мові. Актуальні питання гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 
Дрогобицького державного педагогічногоімені Івана Франка. № 42 
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(2021 р.)  
5. Лісовська А.О., Гремалюк Т.В., Ричка Т.В. Методологічні підходи у 

викладанні іноземної мови у нефаховому виші (мотиваційно-
прагматичний аспект). Закарпатські філологічні студії / [ред. І.М. 
Зимомря] // Ужгородський національний університет. - Вип. 12, Т.1. 
- Ужгород, 2022 

6. Петлюченко Н.В., Гремалюк Т. В., Варецька О.О. Bereiten Sie sich 
auf die Einheitliche Deutsch-Aufnahmeprüfung für den Master-
Studiengang erfolgreich vor! [Успішно підготуйтесь до ЄВІ з 
німецької мови для отримання ступеня магістра!] Практикум для 
самостійної роботи та навчальних занятьів 4-го курсу бакалавріату 
немовних спеціальностей / уклад.: проф. Н.В. Петлюченко, доц. 
Гремалюк Т. В., доц. О.О. Варецька. – Одеса: Одеська національна 
музична академія ім. А.В.Нежданової, 2021. – 50 с. 

7. Buscha A.Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs – 
und Arbeitsbuch A1.Schubert –Verlag Leipzig, 2014. – 240 S 

8. Buscha A.Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs – 
und Arbeitsbuch A2.Schubert –Verlag Leipzig, 2016. – 265 S 

9. Buscha A.Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs – 
und Arbeitsbuch B1.Schubert –Verlag Leipzig, 2016. – 269 S 

10. Evans S. Menschen. Kursbuch A1 / Sandra Evans, Angela Pude, Franz 
Specht. – Ismaning: Hueber, 2012. – 192 S. 

11. Evans S. Menschen. Arbeitsbuch A1 / Sandra Evans, Angela Pude, 
Franz Specht. – Ismaning: Hueber, 2012. – 114 S. 

12. Evans S. Menschen. Kursbuch A2 / Charlotte Habersack, Angela Pude, 
Franz Specht. – Ismaning: Hueber, 2013. – 189 S. 

13. Evans S. Menschen. Arbeitsbuch A2 / Anna Breitsameter, Sabine Claas-
Peter, Angela Pude. – Ismaning: Hueber, 2013. – 213 S. 

14. Braun-Poseschwa J. Menschen. Kursbuch B1 / Julia Braun-Podeschwa, 
Charlotte Habersack, Angela Pude. – Ismaning: Hueber, 2013. – 200 S. 

15. Braun-Poseschwa J. Menschen. Arbeitsbuch B1 / Julia Braun-
Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude. – Ismaning: Hueber, 
2013. – 232 S. 

16. Schmitz H.Aspekte. Mittelstufe Deutsch.Kursbuch – und Arbeitsbuch 
B2. Langenscheidt. Berlin – München, 2010.- 194 s. 

17. Schmitz H.Aspekte. Mittelstufe Deutsch.Kursbuch – und Arbeitsbuch 
C1. Langenscheidt. Berlin – München, 2010.- 185 S. 

18. Silke Hilpert.Schritte.1-5 Deutsch als Fremdsprache.Hueber 
Verlag. 2010.- 168 S. 

19. Balter.G. Fachwörterbuch Musik deutsch-russisch und russisch-deutsch.-
Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1976. – 483 S. 
 
 

Література 

допоміжна 
 

1. Вальда Е.Л., Крисенко С.М. Новітній німецько - український, 
українсько-німецький словник. Харків: «Промінь», 2014. – 992 с.  

2. Лисенко Е.І. Neues deutsch-ukrainisches, ukrainisch-deutsches 
Wörterbuch. Київ: «А.С.К.», 2006. – 1019.   

3. Мюллер В. Великий німецько-український словник. Київ: 
Чумацький шлях, 2005. – 792 с. 

4. Немецко-русский тематический словарь. Москва: «Восток. Запад»,  
2008. – 766 с.  

5. Смолій М. Великий українсько-німецький словник. Тернопіль: 
Навчальна книга – Богдан, 2018.- 1088 с.  

6. Brock H. Jugendlexikon. Musik. Leipzig: «B.I.» 1983. –  400 S. 
7. Koch P. Musik um uns. Stuttgart:  Metzlersche     Verlagsbuchhandlung, 

1982. – 264 S.  
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Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти 

8. Новый электронный немецко-русскo-украинский словарь ABBYY 
Lingvo 11 

Технічне 
забезпечення 
 

− Основний навчальний матеріал (підручники та посібники). 
− Допоміжний навчальний матеріал (словники, довідники, 

роздатковий матеріал, автентичні тематичні публікації у 
спеціалізованих періодичних виданнях, роздруковані матеріали з 
Інтернету, навчальні аудіо- та відеоматеріали. 

− Пакети тестових завдань для підсумкового контролю та банк 
завдань для поточного і рубіжного контролю. 

− Комп’ютерні мережеві засоби. 
− Ноутбук. 

Критерії 
оцінювання (окремо 
для кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  
• практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 
25, 
• контрольні заміри (тестування, контрольні роботи): 25% 
семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25, 
• самостійна робота: 10% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів– 10 балів, 
• залік, екзамен: 40% семестрової оцінки – 40 балів. 
Підсумкова максимальна кількість балів100. 
 
Письмові роботи: Очікується, що  здобувачі освіти  виконають 
такий вид письмової роботи як тест. Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи  здобувачів освіти   будуть їх оригінальними 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 
фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
здобувачів освіти  становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 
академічної недоброчесності в письмовій роботі  здобувача освіти   
є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 
складовою навчання. Очікується, що всі  здобувачі освіти   
відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу.  здобувачі освіти   
мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 
У будь-якому випадку  здобувачі освіти   зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку  здобувачі 
освіти   не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  
здобувачі освіти   заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані під час 
практичних занять та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність  
здобувача освіти   під час практичного заняття; недопустимість 
пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 
заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються 
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Т1, Т2 ... Т7 – теми розділів. 

 
                                            Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Політика курсу 

 

Поточне тестування та самостійна робота Кон
тр.р
об., 
тест
и 

Сам
ості
йна 
робо
та 

Залі
к, 

екза
мен 

Сум
а 

балі
в 

Розділ №1 Розділ № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4    Т5     Т6     Т7     
3 3 4 3 4 4 4 25 10 40 100 

Сума балів           
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 

82 - 89 В добре  74 - 81 С 
64 - 73 D задовільно  60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

незараховано з 
можливістю повторного 
складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

незараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положенням ОНМА 
ім. А.В. Нежданової про «Про оцінювання знань  здобувачів освіти   
та семестровий контроль», «Положенням про організацію освітнього 
процесу», «Положенням про перездачу на вищий бал оцінки з 
предметів навчального плану», «Положенням про академічну 
доброчесність». 
Політика співпраці. 
Співпраця  здобувачів освіти   у розв’язанні проблемних завдань 
дозволена, але відповіді кожний  здобувач освіти   захищає 
самостійно. Взаємодія  здобувачів освіти   під час іспиту / тестування 
категорично забороняється і будь-яка така діяльність буде вважатися 
порушенням академічної доброчесності згідно принципів академії 
щодо академічної доброчесності. 

Додаткова 
інформація 

Робоча програма дисципліни «Німецька мова» ухвалено на засіданні 
кафедри іноземних мов (протокол № 10 від 30.04.2020). 
Силабус дисципліни «Німецька мова» ухвалено на засіданні кафедри 
іноземних мов (протокол № 10 від 30.04.2021). 
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Силабус курсу 
 
  

Основні характеристики 
Назва українською 
мовою 

Англійська мова 

Назва англійською 
мовою 

English language 

Код 02 

Спеціальність 025 Музичне мистецтво 

Освітня програма Освітньо-професійна 
Рівень освіти перший 
Рік навчання 1, 2, 3, 4 
Форма навчання Денна/ заочна 
Кількість годин / 
кредитів ЕСТ8 

480/16 
 

Розподіл годин за 
видами занять 

 
Лекції 

Практич. 
занят. 

(семінари) 

Лабор. 
заняття 

(комп’ют. 
практ.) 

Індив. 
заняття 

Сам. робота 
здобувача 
освіти 

Години 
 

Денна 240 
Заочна 38  

 
- - Денна 240 

  Заочна 442 

 
Контрольні заходи 

Екзамен Диф. залік 
Поточне 

тестування 
  

і і ) 

Контроль 
самостійної 

роботи 
(  

 

Реферат 
(вказати кількість) 

2,4,6,8 1,3,5,7 постійно постійно - 
Статус дисципліни / 
кредитного модуля 

нормативний 

Мова викладання англійська, українська 
Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 
забезпечує 
викладання 

Кафедра іноземних мов 

Викладач ( практичні 
заняття) 

доц. Черняєва Ірина Анатоліївна 
ORCID ID: 0000-0003-0703-4548 

E-mail та інші  
контакти 

 

 chernyaeva.khokhor@gmail.com 
+38(063)735 80 66 
 Викладач ( практичні 

заняття) 
доц. Лісовська Алла Олегівна 
ORCID ID: 0000-0001-6288-1032 

E-mail та інші  
контакти 

 
 

allalisovskaya55@gmail.com  
+38(066)190 65 94 

Викладач (практичні 
заняття) 

доц. Ричка Тетяна Іванівна  
ORCID ID: 0000-0001-5415-4783 

E-mail та інші  
контакти 

 
 

rychta@ukr.net 
+38(067)918-24-46 

Викладач (практичні 
заняття) 

ст.викл. Голубова Ганна Василівна 
ORCID ID:  0000-0003-1420-0591 

E-mail та інші  
контакти 

 
 

aa8nn.gg@gmail.com  
+38(066)223-52-29 

Викладач (практичні 
заняття) 

доц. Кузьменко Юлія Олександрівна 
ORCID ID: 0000-0001- 

E-mail та інші 
контакти 

 
 

juliakuzmenko2015@gmail.com 
+38(093)747-46-33 

https://mail.ukr.net/classic
mailto:juliakuzmenko2015@gmail.com
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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова 
(англійська)» передбачає подальше удосконалення набутих 
здобувачами освіти  знань з теорії та практики мови у школах, розвиток 
їхніх творчих здібностей, розширення різнорівневої мовленнєвої 
компетенції майбутніх музикантів, співаків та музикознавців, 
підвищення мовної компетенції здобувачів освіти  до якісно вищого 
рівня, а саме Upper Intermediate у читанні, письмі, аудіюванні та усному 
мовленні. 

Робота над темами та різножанровими видами текстів передбачає 
подальше вдосконалення  лексичних, граматичних, фонетичних 
навичок здобувачів освіти  , розширення їхнього активного та 
потенційного словникового запасу. Це відбувається як при аналізі 
текстового матеріалу, так і в ситуативних контекстах, в різних видах 
мовленнєвої діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: 

•  сформувати у здобувачів освіти  наукове уявлення про системний 
характер лексики та граматики англійської мови 

•  розширити та активувати у здобувачів освіти  здобуті раніше 
знання, вміння та навички 

•  ознайомити з ефективними способами розширення власного 
вокабуляру та вдосконалення граматичної компетентності 

•  навчити виконувати та аналізувати різні види письмових завдань, 
сформувавши базові уявлення про офіційний та розмовний стилі 

• сформувати вміння сприймати автентичний аудіо та відео матеріал 
• вдосконалити діалогічне та монологічне мовлення здобувача 

освіти, а також виробити вміння виражати власну думку на 
запропоновану тему. 

 
У результаті вивчення даного курсу здобувач освіти повинен: 
знати:  
 сучасну англійську мову; 
 основні терміни, що використовуються в його професійній 

діяльності; 
 граматичні структури, правила англійського синтаксису, мовні 

форми, необхідні для іншомовного спілкування; 
 особливості лексичного значення (синоніми, антоніми, омоніми, 

лексико-семантичні поля); 
 шляхи збагачення англійської лексики (словотворення, 

запозичення, утворення фразеологічних одиниць); 
 відмінність між різними видами письма та стилями написання, 

способами сприйняття та обробки усної та писемної інформації; 
 міжкультурні відмінності між Україною і країнами світу, зокрема 

країнами мова яких вивчається, традиції англомовних країн, його 
видатних митців; 
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 стратегії ефективного читання, аудіювання, говоріння та письма, 
пошуку інформації в різних джерелах, включаючи інтернет-пошук; 

 
вміти:  

 ефективно та гнучко використовувати знання з англійської мови у 
різноманітних ситуаціях соціального, навчального та професійного 
спілкування; 

 висловлюватись вільно та спонтанно, не відчуваючи брак мовних 
засобів для вираження власної думки; 

 ефективно висловлюватись письмово на загальні теми у таких 
типах текстів, як персональні та ділові листи, резюме та коментарі, 
академічні твори; 

 розуміти і продукувати особисту кореспонденцію (наприклад, 
електронні листи, повідомлення тощо); 

 правильно заповнювати бланки різних форматів відомостями про 
себе та організацію, здійснювати безпосереднє усне й писемне 
спілкування в професійному середовищі з урахуванням 
особливостей міжкультурної комунікації; 

 продукувати зв’язні та послідовні усні монологи на основі 
прочитаної професійної літератури; 

 розуміти різноманітні тексти різного обсягу та розкривати 
імпліцитну інформацію, що міститься в них; 

 розуміти та комунікативно реагувати на експліковану та приховану 
інформацію у таких типах текстів, як історії, оповідання, уривки зі 
статей, невеликі віршові форми і т.д. 

  
Компетентності  
 

Загальні: 
ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 
письмово. 
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 
ЗК 12. Здатність працювати автономно. 
ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
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Результати 
навчання 

За освітньою програмою: 
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності 
до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми 
та художнього змісту. 
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 
створювати його художню інтерпретацію. 
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного 
дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та 
написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію. 
РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої 
літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, 
принципами формування наукової теми та розуміння подальших 

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, Ті місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 
Спеціальні: 
СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та 
взаємозалежності між теорією та практикою музичного 
мистецтва. 
СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 
використовувати професійні знання у практичній діяльності. 
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 
міждисциплінарних зв’язків. 
СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 
комунікацій. 
СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 
лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 
музичного мистецтва. 
СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 
просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 
культури. 
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 
вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 
музикознавстві та музичній педагогіці. 
Поглиблені для курсу: 

• Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом 
життя. 

• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
• Здатність використовувати знання щодо норм професійної етики     

та готовність до її дотримання. 
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перспектив розвитку даної проблематики в різних дослідницьких 
жанрах. 
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 
понятійно-категоріальним апаратом. 
РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 
РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 
знання з музичного мистецтва. 
Поглиблені для курсу: 

• У результаті вивчення дисципліни здобувач освіти  має знати 
сучасну англійську музичну термінологію, лексичний мінімум та 
граматичний матеріал з метою отримання інформації, під час 
читання, перекладу текстів за фахом для професійного 
спілкування. 

• Володіти навичками усної комунікації і застосовувати їх у 
фаховому спілкуванні, розуміти усне (монологічне/діалогічне) 
мовлення за темами професійного характеру; володіти базовою 
граматикою та основними граматичними категоріями, 
характерними для професійної мови, читати і розуміти зі 
словником літературу за фахом. 

• Застосовувати свої знання на практиці, підсилювати мовні засоби 
в зв’язку з конкретними завданнями і умовами спілкування, 
поглиблення та вдосконалення знань з англійської мови; володіти 
різними засобами англійської мови, користуватися мовно-
комунікативною компетенцією, рівень якої дозволяє 
використовувати англійську мову, як у професійній діяльності, так 
і для подальшої самоосвіти. Це допоможе майбутнім фахівцям у 
професійному зростанні, набутті високої майстерності, в активній 
творчій діяльності. 

Зміст дисципліни 
(перелік тем) 

 

Перший рік навчання 
Розділ 1. Особливості англійської мови.  

Human being. 
            Тема 1. Вступний корективний курс 

   "Вітання й представлення", "Про себе й родину ". 
Тема 2. Структура англійського речення. "Мій улюблений 
кінофільм"?" Моя улюблена картина", "Мій улюблений 
художник"  
Тема 3. Артикль і його вживання. Множина іменників. "Опис 
людей", "Appearance". 
 

Розділ 2. Основні граматичні форми. Home. 
Тема 4. Відмінювання дієслів tо bе, tо have у теперішньому часі. 
Означений артикль. 
Тема 5. Кількісні займенники. Прийменники місця. Помешкання. 
"Мій будинок". 
Тема 6. Структура різних питань. "Київ", "Україна" "Одеса", 
"Вулиця Дерибасівська".  

Вимоги до 
підготовки слухачів 
(міждисциплінарні 
зв’язки, що 
передують 
вивченню 
дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Англійська мова» вивчається 
на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр і є дисципліною, 
що використовує досягнення і методи фундаментальних та прикладних 
наук, а також основних дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з 
урахуванням професійної орієнтації майбутніх фахівців. 
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Тема 7. Конструкції there is , there аrе. Використання some, any, 
no, few, a few, little, a little. "Трафальгарська площа". 
 

Розділ 3. Описи. School. 
Тема 8. Присвійний відмінок іменників. Складні слова: "Будинок 
навчального закладу". 
Тема 9. Числівники. "Моя Академія". 
Тема 10. Використання сполучень із дієсловом tо bе.  

 Тема 11. Час. Прийменники часу. "Час". «Our time-table». 
 

Розділ 4. Прості часи. Family and work. 
 Тема 12. Група простих часів. Простий теперішній час. 

"Кінофільм", "Картина". Інфінітив с часткою to. "Свята". 
Прислівники міри й ступені. "Моє навчання". Питання до 
підмету. Наказовий спосіб. "Опис картин". 

 Тема 13. Об'єктний відмінок особових займенників. It takes... "Моя 
майбутня професія". Безособові речення. Наказовий спосіб 
дієслова. "Робота і обов’язок". 

 
Другий рік навчання 

Розділ 5. Продовжені часи. Family and social life. 
Тема 14. Дієприкметник І у функції означення. "Музичний 

конкурс", "На виставці". 
Тема 15. Продовжені часи. Порівняння теперішніх простих та 

продовжених часів. Приєднане питання. "Погода". 
Тема 16. Зворот "tо be going to" + інфінітив. Present Simple, Present 

Continuous. "Клімат". 
. 

Розділ 6. Минулі часи. Food. Shopping. 
Тема 17. Модальні дієслова."Саn, may, must", " Shopping". 
Тема 18. Простий минулий час. Питальні й заперечні речення в 

простому минулому часі. " Ресторан" 
Тема 19. Продовжений минулий час. Інфінітив функції, обставини 

мети. "Банки", "Страхування". 
 

Розділ 7. Майбутній час. Culture.  
Music. Literature. 

Тема 20. Ступені порівняння прикметників і прислівників "В.А. 
Моцарт", "Відвідування театру", "Балет", "За і проти класичної 
музики", "Театральна, музична термінологія". 

Тема 21. Майбутній час. Ввічливі прохання й звернення. 
 Заміна майбутнього на теперішній час у підрядних реченнях. 

"Ф. Шопен." My last international competition», "Музичний 
конкурс", "На виставці", "За і проти поп музики", "Історія 
розвитку театру", "Типи музики", "Історія розвитку 
української музики", "Англійська музика". 

Тема 22. Займенники "some", "any", "no", every" та їхні похідні. 
Зворотні займенники. "Моє відвідування філармонії". "Музеї", 
"Масмедіа". 

 
 Розділ 8. Модальні дієслова. 
 Travelling. Tourism. 

Тема 23. Модальні дієслова та їхні еквіваленти. "Подорож до 
Англії". 

Тема 24. Основні форми дієслова та їхні функції. Past Participle у 
функції означення. "Лондон". 

Тема 25. Пасивний стан. "Україна". 
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Тема 26. Перфектні часи. "США", "Австралія". 
 

Третій рік навчання 
Розділ 9. Особливості використання дієслів. Sport. Health. 

Тема 27. Пряма й непряма мова. "Види спорту". 
Тема 28. Узгодження часів. "Спортивні події". 
Тема 29. Герундій та його форми. "Частини тіла людини". 
Тема 30. Перфектні тривалі часи. "Хвороби, симптоми", Люди з 

обмеженими можливостями".  
 Тема 31. Пасивний стан усих часових груп. "Охорона здоров’я", 

"Здоровий спосіб життя". 
 

Розділ 10. Форми інфінітива. Science and technology. 
Тема 32. Складні форми інфінітиву. Вживання інфінітиву з 

модальними дієсловами. Звороти з інфінітивом.  
Тема 33. Складний додаток. "Наукові  сфери", "Винаходи і 

відкриття". 
Тема 34. Складний підмет. . "Інформаційні технології".  

 
Розділ 11. Умовні речення. Natural world. 

Тема 35. Умовні речення "Погода і клімат". 
Тема 36. Умовний спосіб в підрядних реченнях. "Навколишнє 

середовище. Рослини. Тварини". 
Тема 37. I wish речення. "Навколишнє середовище та його захист". 

"Природні катаклізми". 
Тема 38. "Природні катаклізми", "Космос". 
 

Розділ 12. Дієприкметник. State and sociеty. Україна і світ. 
Тема 39. Дієприкметник. Дієприкметникові звороти (залежний, 

незалежний). "Державні структури", "Міжнародні та соціальні 
організації", Конфлікти, злочини", "Соціальна політика", 
"Економіка". 

Тема 40. Українська кухня. Наука і технологія в Україні. Подорожі 
по Україні. 

 
 

Четвертий рік навчання 
Розділ 13. Підготовка у форматі ЄВІ. 

Тема № 1.  
Практичний аспект: Тестування рівня знань у форматі ЄВІ. 
Граматичний аспект: Іменник: граматичні категорії (однина та 
множина, присвійний відмінок). Іменникові словосполучення. Лексичні 
класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні 
іменники, речовини, збірні поняття). 
Лексичний аспект: Повсякденне життя і його проблеми.  
 
Тема № 2.  
Практичний аспект: Завдання типу 1 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Артикль: означений і неозначений, нульовий 
артикль. Артиклі з географічними назвами. 
Лексичний аспект: Сім’я та родинні стосунки. Характер людини. 
 
Тема № 3.  
Практичний аспект: Завдання типу 1 формату ЄВІ. 



8 
 

Граматичний аспект: Конструкції there is , thеrе аге. Some, any, no, few, 
a few, little, a little Лексичний аспект: Міста України та міста країни , 
мову якої вивчають. Моє місто. 
 
Тема № 4.  
Практичний аспект: Завдання типу 1 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Прикметник, розряди прикметників, ступені 
порівняння прикметників. Прислівник, розряди прислівників, ступені 
порівняння прислівників. 
Лексичний аспект: Помешкання. 
 
Тема № 5.  
Практичний аспект: Завдання типу 1 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Часові форми. Теперішній, минулий, майбутній 
час групи Simple. 
Лексичний аспект: Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє. 
 
Тема № 6.  
Практичний аспект: Завдання типу 2 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Часові форми. Теперішній, минулий, майбутній 
час групи Continuous. 
Лексичний аспект: Дружба, любов. Стосунки з однолітками, у 
колективі. 
 
Тема №7.  
Практичний аспект: Завдання типу 2 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Часові форми. Теперішній, минулий, майбутній 
час групи Perfect. 
Лексичний аспект: Дозвілля і відпочинок. Світ захоплень. 
 
Тема № 8.  
Практичний аспект: Завдання типу 2 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Часові форми. Теперішній, минулий, майбутній 
час групи Perfect Continuous. 
Лексичний аспект: Режим дня. Здоровий спосіб життя. 
 

Розділ 14. Підготовка у форматі ЄВІ. 
Тема № 9.  
Практичний аспект: Завдання типу 3 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Способи вираження минулого часу. 
Лексичний аспект: Погода, природа. Навколишнє середовище. Людина 
і довкілля. 
 
Тема № 10.  
Практичний аспект: Завдання типу 3 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Способи вираження майбутнього часу. 
Лексичний аспект: Життя в англомовній країні. Подорожі, екскурсії. 
 
Тема № 11.  
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Практичний аспект: Завдання типу 4 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Пасивний стан. 
Лексичний аспект: Покупки. Одяг. Харчування. 
 
Тема № 12.  
Практичний аспект: Завдання типу 4 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Узгодження часів. Пряма та непряма мова. 
Лексичний аспект: Молодь і сучасний світ. Спорт в Україні та в 
англомовних країнах. 
 
Тема № 13.  
Практичний аспект: Завдання типу 4 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Модальні дієслова та їх еквіваленти. 
Лексичний аспект: Робота і професія. 
 
Тема № 14.  
Практичний аспект: Завдання типу 5 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Дієслівні форми: інфінітив. 
Лексичний аспект: Україна у світовій спільноті. Науково-технічний 
прогрес, видатні діячі науки. 
 
Тема № 15.  
Практичний аспект: Завдання типу 5 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Дієслівні форми: герундій. 
Лексичний аспект: Культура й мистецтво в Україні та англомовних 
країнах. Література в Україні та в англомовних країнах. 
 

Розділ 15. Підготовка у форматі ЄВІ. 
Тема № 16.  
Практичний аспект: Завдання типу 5 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Дієслівні форми: дієприкметник. 
Лексичний аспект: Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в 
англомовних країнах. 
 
Тема № 17.  
Практичний аспект: Завдання типу 5 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Порівняння дієслівних форм. 
Лексичний аспект: Традиції та звичаї в Україні та в англомовних 
країнах. 
 
Тема № 18.  
Практичний аспект: Завдання типу 6 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Конструкції з дієслівними формами: складний 
додаток, складний підмет, складний присудок. 
Лексичний аспект: Видатні діячі історії та культури України та 
англомовних країн. 
Тема № 19.  
Практичний аспект: Завдання типу 6 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Спосіб дієслова. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ, 
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змішаних типів). 
Лексичний аспект: Визначні об’єкти історичної та культурної 
спадщини України. 
 
Тема № 20.  
Практичний аспект: Завдання типу 6 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Прийменник, типи прийменників. Сполучник. 
Числівник, кількісні, порядкові та дробові числівники. Займенник, 
розряди займенників. 
Лексичний аспект: Визначні об’єкти історичної та культурної 
спадщини англомовних країн. 
 
Тема № 21.  
Практичний аспект: Завдання типу 6 формату ЄВІ. 
Граматичний аспект: Прості речення. Складні речення. Безособові 
речення. 
Лексичний аспект: Музеї і виставки. 
 
Тема № 22.  
Практичний аспект: Тестові завдання в форматі ЄВІ. 
Граматичний аспект: Словотвір. 
Лексичний аспект: Живопис і музика. 
 
Тема № 23.  
Практичний аспект: Тестові завдання в форматі ЄВІ. 
Лексичний аспект: Засоби масової інформації. Кіно, телебачення, театр.  
 
Тема № 24.  
Практичний аспект: Тестові завдання в форматі ЄВІ. 
Лексичний аспект: Освіта, навчання, виховання. Система освіти в 
Україні та в англомовних країнах. 
 
Тема № 25.  
Практичний аспект: Тестові завдання в форматі ЄВІ. 
Лексичний аспект: Іноземні мови в житті людини. 
 

Розділ 16. Тестові завдання в форматі ЄВІ 
Тема № 26 - 30 
Тестові завдання в форматі ЄВІ. 

Дидактичні методи 
на практичних 
заняттях 

Застосування презентацій, дискусій, круглих столів, кейс-стаді, вправ 
та он-лайн конференцій. 
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Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти   
 

 

Технічне 
забезпечення 
 

− Основний навчальний матеріал (підручники та посібники). 
− Пакети тестових завдань для підсумкового контролю та банк завдань 

для поточного і рубіжного контролю. 
− Комп’ютерні мережеві засоби. 
− Ноутбук. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 
виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  
• практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 
25, 
• контрольні заміри (тестування, контрольні роботи): 25% 
семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25, 
• самостійна робота: 10% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів– 10 балів, 
• залік, екзамен: 40% семестрової оцінки – 40 балів. 
Підсумкова максимальна кількість балів100. 
Письмові роботи: Очікується, що  здобувачі освіти  виконають 
такий вид письмової роботи як тест. Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи  здобувачів освіти   будуть їх оригінальними 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 
фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
здобувачів освіти  становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 
академічної недоброчесності в письмовій роботі  здобувача освіти   
є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 
складовою навчання. Очікується, що всі  здобувачі освіти   
відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу.  здобувачі освіти   
мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 
У будь-якому випадку  здобувачі освіти   зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку  здобувачі 
освіти   не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  
здобувачі освіти   заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані під час 
практичних занять та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність  
здобувача освіти   під час практичного заняття; недопустимість 
пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 
заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Розділ №1 Розділ № 2 К
онтроль

ні 
роботи

 
 

С
амостій

на робота 

Залік, 
екзамен 

С
ума 

 
 
 
 
 
 
 

Т1 Т2 Т3  Т4  Т5  Т6  Т7     
4 3 3 3 4 4 4 25 10 40 100 
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Т1, Т2 ... Т7 – теми розділів. 
 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   
 
зараховано 

82 - 89 В добре  74 - 81 С 
64 - 73 D задовільно  60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

незараховано з можливістю 
повторного складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

незараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії 

Політика навчальної дисципліни визначається положенням 
ОНМА ім. А.В. Нежданової про «Про оцінювання знань  
здобувачів освіти   та семестровий контроль», «Положенням про 
організацію освітнього процесу», «Положенням про перездачу на 
вищий бал оцінки з предметів навчального плану», «Положенням 
про академічну доброчесність». 
Політика співпраці. 
Співпраця  здобувачів освіти   у розв’язанні проблемних завдань 
дозволена, але відповіді кожний  здобувач освіти   захищає 
самостійно. Взаємодія  здобувачів освіти   під час іспиту / 
тестування категорично забороняється і будь-яка така діяльність 
буде вважатися порушенням академічної доброчесності згідно 
принципів академії щодо академічної доброчесності. 

Додаткова 
інформація 

Робоча програма дисципліни «Англійська мова» ухвалена на 
засіданні кафедри іноземних мов (протокол № 10 від 30.04.2021). 
Силабус дисципліни «Англійська мова» ухвалено на засіданні 
кафедри іноземних мов (протокол № 10 від 30.04.2021). 
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