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Метою дисципліни «Ділова німецька мова ч.1» є формування необхідної комунікативної 
спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, 
навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 
тематики, що обумовлена професійними потребами. 

Програмні результати навчання.  
ПРН01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 
іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації. 
ПРН02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 
ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
ПРН06. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 
спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 



 

 

ПРН07. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 
доцільних методів та інноваційних підходів. 
ПРН09. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, описувати 
соціолінгвальну ситуацію. 
ПРН10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 
ПРН14. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-
стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 
розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 
сферах життя. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти знає: 

- правила ділового етикету та міжкультурної комунікації; регістри (стилі) спілкування, у тому 
числі типові для професійного спілкування; мовні особливості ділового спілкування;                     - 
- мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного 
мовлення;                                                                                                                                                            
- правила синтаксису іноземної мови, що вивчається, щоб дати можливість розпізнавати і 
продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;                                                          

Здобувач вищої освіти вміє: 
-складати документи, необхідні для влаштування на роботу;                                                                            
- володіти навичками написання ділової кореспонденції, знати структуру ділових листів, 
контрактів;                                                                                                                                                       
- застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного 
спілкування в  професійному середовищі.  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п  Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції  практичні  лабораторні самостійні

1  2  3 4 5 6 

1  Тема 1. Німецька мова в професійній 
практиці. Ділове листування. Форма 
ділового листа. 

 7  15 

2  Тема 2. Встановлення контакту. Ділове 
листування.  

 7  15 

3  Тема 3. У фірмі. Юридичні форми 
компанії.  

 8  15 

4 Тема 4. Телефонний дзвінок. Ділове 
листування. Співпраця.  

 8  15 

Всього   30  60 

 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 
допомогою поточного та підсумкового контролю. 



 

 

Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем під час аудиторних занять.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку.  
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 
1. Erzählen Sie von dem Prozess einer Bewerbung bei einer Firma. 
2. Was ist am wichtigsten für einen Arbeitgeber in einem Vorstellungsgespräch: das Auftreten des 

Bewerbers, das Äußere des Bewerbers, die Rede, die Berufserfahrung oder Fachkenntnisse? 
3. Muss der Bewerber seine Schwächen in einem Vorstellungsgespräch vorstellen? Warum? 
4. Welche Stellenanzeigen locken Sie als ein Bewerber oder eine Bewerberin an? Was suchen Sie in 

einer Stellenanzeige? 
5. Wie meinen Sie: Welche Absichten verfolgt ein Bewerber, der sich auf die Stellenausschreibung 

meldet? 
6. Stellen Sie vor: sie suchen eine Stelle bei einer Firma. Schreiben Sie Ihren eigenen Lebenslauf. 
7. Erklären Sie, wie der Lebenslauf geschrieben werden soll. 
8. Welche Angaben sollte das Bewerbungsschreiben enthalten? 
9. Wie würden Sie sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten? 
10. Wie viele „Doppeljobber“ gibt es in der Ukraine? Ist es hier leicht, einen Nebenjob zu finden? 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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