
Анотація навчальної дисципліни 
 

Друга іноземна мова 

(німецька) 

3 курс 

 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки 

спеціальність  055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

освітня програма  Міжнародна інформація та міжнародні комунікації 

вид дисципліни  за вибором 

факультет  міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни “друга іноземна мова” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки Бакалавра  

спеціальність 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

освітня програма Міжнародна інформація та міжнародні комунікації   

Метою викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» є сформувати у 

студента загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції 

(лінгвістичну, соціолінгвістичну, соціокультурну та побутову) для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі 

Основні завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами мовних 

професійно орієнтованих, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні 

системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання. 

Кількість кредитів 8 

Загальна кількість годин 240 

. Заплановані результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо - наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: граматичний матеріал за темами: «Означений артикль». «Неозначений 

артикль». «Заперечення». «Наказовий спосіб дії». «Порядок слів у реченні». «Знахідний 

відмінок». «Дієслова з керуванням у знахідному відмінку». «Прийменники часу». «Присвійні 

займенники». «Модальні дієслова у реченні». «Рамочна конструкція». «Дієслова з 

префіксами, що відокремлюються». «Прийменники із знахідним відмінком». «Особові 

займенники у знахідному відмінку». «Простий минулий час допоміжних дієслів». 

«Прийменники з давальним відмінком». «Присвійні займенники у знахідному відмінку». 

«Прикметник з дієсловом бути». «Прийменники з давальним та знахідним відмінками». 

базовий лексичний матеріал за темами: «Будови». «Транспортні засоби». «Визначні 

місця». «Події у місті». «Прийом їжі». «Продукти харчування». «Напої». «Магазини». «Родина». 

«Розпорядок дня». «Заходи». «Вільний час». «Захоплення». «День народження». 

«Запрошення». «Офісне повсякдення». «Квартира». «Приміщення та кімнати». «Меблі, 

прилади». «Кольори». «Житлові форми». 

вміти: вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої 

діяльності; розуміти зміст нескладних текстів на конкретні та абстрактні теми;  

 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/academics/major-inerinfo.html
http://international-relations-tourism.karazin.ua/academics/major-inerinfo.html


Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1 

Тема 1. У місті. Назви будов та місць. Транспортні засоби. Орієнтація в місті, як добратися 

до певного місця. Визначні місця, дані у цифрах та події у Гамбурзі. Означений артикль. 

Неозначений артикль. Заперечення. Наказовий спосіб дії.  

 

Тема 2. Смачного. Діалоги про їжу. Планування покупок. Розмови в супермаркеті. Розмови 

під час прийому їжі. Основні прийоми їжі. Продукти харчування. Напої. Магазини. Порядок 

слів у реченні. Знахідний відмінок. Дієслова з керуванням у знахідному відмінку. Харчування 

у німецькомовних країнах. Професії, що пов’язані з харчуванням. 

 

Тема 3. День за днем. Повсякдення. Котра година? Зазначення часу. Домовленості. 

Вибачення за запізнення. Назначити зустріч по телефону. Розпорядок дня. Родина. 

Прийменники часу. Присвійні займенники. Модальні дієслова у реченні. Рамочна 

конструкція. Пунктуальність у німецькомовних країнах. 

 

Розділ 2 

 

Тема 4. Час із друзями. Щось разом планувати. День народження. Прийняти запрошення. 

Запросити на день народження. Замовлення та оплата у ресторані. Розмови про якусь подію. 

Події на радіо. Їжа, напої, заходи. Дієслова з префіксами, що відокремлюються. Прийменники 

із знахідним відмінком. Особові займенники у знахідному відмінку. Простий минулий час 

допоміжних дієслів. Бари та кафе у німецькомовних країнах.  

 

Тема 5. Контакти. Зустрічі. Домовленості. Розуміти та давати вказівки. Розуміти та 

відповідати на листи. Обговорення теми вивчення іноземних мов. Офісне повсякдення. 

Телефонні розмови. Стандарти листів. Прийменники з давальним відмінком. Присвійні 

займенники у знахідному відмінку. Соціальні мережі у німецькомовних країнах.    

 

Тема 6. Моя квартира. Розуміти оголошення про винайм квартири. Описання квартири. 

Планування обстановки квартири. Письмова відповідь на запрошення. Розмова про 

обладнання кімнати. Виразити вподобання та невдоволення. Форми житла. Квартира, 

кімнати та приміщення, меблі, приладдя та кольори. Прикметник з дієсловом бути. 

Прийменники з давальним та знахідним відмінками. Форми житла у німецькомовних 

країнах. 

Методи контролю 

5 семестр 

1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота (комбінований 

тест). 

2. Підсумковий контроль: письмова залікова робота (комбінований тест/переклад) 

 

6 семестр 

1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота(комбінований 

тест). 

2. Підсумковий контроль:   письмова екзаменаційна робота (комбінований тест/переклад) 

  



Рекомендована література 

Основна література 

1. Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. Netzwerk A1. Kurs- und Arbeitsbuch 

A1.1. Langenscheidt KG Verlag, Berlin und München, 2011 – 168 S. 

2.  Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. Netzwerk A1. Kurs- und Arbeitsbuch 

A1.2. Langenscheidt KG Verlag, Berlin und München, 2012 – 168 S.   

3. Anne Buscha. Szilvia Szita. A Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. 

Sprachniveau A1–A2. – Schubert-Verlag, 2010 – 186 S. 

Допоміжна 

1. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann. Grammatik Intensivtrainer A.  – Berlin : Langenscheidt, 2006. 

2. Monika Reimann. Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber Verlag : 

2000. – 237 S.                

3. Susan Kaufmann, Lutz Rohrmann, Petra Szablewski-Cavus. Orientierungskurs: Geschichte, 

Instintutionen, Leben in Deutschland. – Berlin : Langenscheidt, 2005. –  218 S. 

 

10.2. Інформаційні ресурси 

1. Німецькомовна преса. 

2. Телевізійні ділові новини й огляди (Die Deutsche Welle)  Електроний ресурс: www.dw.de 

3. Інформаційно - публіцистичний журнал (Der Spiegel) Електроний ресурс: www.spiegel.de 

  

http://www.dw.de/
http://www.spiegel.de/


Анотація навчальної дисципліни 
 

Друга іноземна мова 

(французька) 

3 курс 

 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки 

спеціальність  055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

освітня програма  Міжнародна інформація та міжнародні комунікації 

вид дисципліни  за вибором 

факультет  міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

 

Програма навчальної дисципліни “друга іноземна мова” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  бакалавра  

cпеціальності  055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

 освітня програма Міжнародна інформація та міжнародні комунікації 

Мета викладання навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни є 

практичне оволодіння студентами цією мовою, що передбачає формування навичок в різних 

видах мовної діяльності, отримання та передача відповідної (наукової) інформації. У процесі 

досягнення цієї мети реалізуються загальноосвітні та виховні завдання, розвивається 

лінгвістична культура, йде знайомство з основними досягненнями світової культури. Робота 

по всім аспектам вивчення французької мови ведеться на основі порівняння особливостей 

будови французької мови з рідними мовами (українською або російською). 

 

Основні завдання вивчення дисципліни 

 засвоєння правил французької фонетики та формування навичок нормативної 

французької вимови; 

 засвоєння правил французької граматики; 

 засвоєння лексичних одиниць загальної тематики; 

 формування навичок монологічного та діалогічного мовлення за даною 

тематикою; 

 формування навичок письма; 

 формування навичок перекладу з французької рідною мовою; 

 формування навичок користування словником; 

 формування мотивації до вивчення французької мови та сприяння поглибленню у 

студентів інтересу до французької мови. 

На першому році навчання студент повинен оволодіти основами фонетики, засвоїти 

техніку читання та поповнювати лексичний запас в першу чергу на базі інтернаціональної 

лексики. 

Загальний обсяг активної лексики на кінець першого етапу навчання складає близько 

1500 лексичних одиниць 

Кількість кредитів 8 

Загальна кількість годин 240 

Заплановані результати навчання 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/academics/major-inerinfo.html


На другому році навчання продовжується удосконалення вимови, усного мовлення, 

читання. На основі знань з граматики, а також уміння працювати зі словником 

продовжується розвиток навичок читання літератури за фахом та починається робота по 

навчанню учбовому реферуванню та анотуванню текстів. Загальний обсяг активної лексики 

на кінець другого року навчання складає близько 2000 лексичних одиниць. 

По закінченню другого року навчання студент повинен: 

знати: лексичний матеріал - близько 2000 лексичних одиниць та граматичну будову 

мови у межах підручника І.Н. Попової (Gérondif, умовний спосіб, узгодження часів), лексичні 

одиниці за темами усного мовлення „Україна”, „Франція” „Система освіти у Франції”, „Моя 

майбутня професія”. 

вміти:  

 розуміти речення та вирази, що часто використовуються в областях 

безпосереднього стосунку (наприклад, основну особисту та сімейну інформацію, покупки, 

місцева географія, працевлаштування). 

 спілкуватись у простих та рутинних ситуаціях, що вимагають простого і прямого 

обміну інформацією на знайомі чи побутові теми. 

описати у простих словах питання свого походження, найближче середовище та 

пояснити безпосередні потреби 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Семестр 5. 

Розділ 1. Граматика. Лексика.Мовлення 

Тема 1. Пасивна форма. Утворення та вживання часів: passé simple, plus-que-pаrfait, futur dans 

le passé. 

Тема 2. . Місто, в якому я живу. Україна. Складання діалогів за темами (діалогічне говоріння): 

2-3 діалоги. 

 

Розділ 2. Синтаксис. Країнознавство. Читання. 

Тема 3. Узгодження часів індикативу. Gérondif. Відносні займенники (qui, que, dont, auquel, 

etc.). 

Тема 4. Система освіти у Франції. Розмовні теми (монологічне говоріння). Удосконалення 

навичок оглядового читання на матеріалі спеціальної літератури. Читання та переклад 

простих текстів за фахом. 

 

Семестр 6. 

Розділ 3. Граматика.Лексика. 

Тема 5. Утворення та вживання: conditionnel présent, conditionnel passé, subjonctif. Вживання 

часів у підрядному та умовному реченні. 

Тема 6. Франція. Моя майбутня професія. Складання діалогів за різними темами (діалогічне 

говоріння): 2-3 діалоги. 

Розділ 4. Граматика.Лексика. Мовлення 

Тема 7. Жіночий рід іменників та прикметників. Дієслівні перифрази: faire + infinitif, laisser + 

infinitif, avoir à + infinitif та інші. Особливості перекладу. Інфінітивні та дієприкметникові 

звороти. 

Тема 8. Розмовні теми (монологічне говоріння). Читання та переклад текстів науково-

популярного характеру за фахом. Поповнення лексичного запасу (мінімум 2000 слів). 

  



Методи контролю 

5 семестр 

1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота (комбінований 

тест). 

2. Підсумковий контроль: письмова залікова робота (комбінований тест/переклад) 

6 семестр 

1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота(комбінований 

тест). 

2. Підсумковий контроль:   письмова екзаменаційна робота (комбінований тест/переклад) 

 

Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Panorama de la langue française. Clé international, 2004. -191c.. 

2. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика французького языка. – М., 2005 – 

475с. 

3. Як написати анотацію та реферат французькою мовою (навчальний посібник), 

Нестеренко В.Ф., Огнівенко В.Г. – Харків, 2002. – 58 с. 

4. «Le français dès le début»: навчально-методичний посібник для студентів немовних 

факультетів / Герасименко В.І., Огнівенко З.Г., Пасинок В.Г. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2013 – 80с. 

Допоміжна література 

1. Mathématiques, 2e, Bordas, Paris,1990. – 94 c. 

2. M. Orieux et. M. Everaere. Leçons de choses. Cours moyen. Classiques Hachette. Paris. 1954. – 

130 c. 

3. Godier, S. Moreau, M. Moreau. Les leçons de choses. Aux cours moyen et supérieur. Fernand 

Nathan. 1955. – 192 c. 

4. Godier, S. Moreau, M. Moreau. Les leçons de choses. Au cours élémentaire. Fernand Nathan. 

1954. – 124 c. 

5. Dominique P. et d’autres. Nouveau sans frontière. Paris, 1989. – 176с. 

6. Бражникова Т.Ю., Герасименко В.І., Діденко Л.І., Конопельцева Л.В., Михайлова О.М., 

Нестеренко В.Ф., Огнівенко З.Г., Пасинок В.Г., Танкіна І.О. Французька мова. Збірник 

розмовних тем для студентів немовних факультетів. – Х.: 2001. – 52 

7. Герасименко В.И., Пасынок В.Г. На стажировку за границу. – Х., 2002.- 50с. 

8. Громова О.Н. Практический курс французкого языка. – М.: Высшая школа, 1987. – 210с. 

9. Мельник С.М. Ускоренный курс обучения французскому языку. – М., 1985. – 335с. 

10. Самохотская И.С. Вводно-фонетический курс для неязыковых факультетов. – М.: Высшая 

школа, 1987. – 352с.  

11. «En français» (Enseignement du français par télévision) réalisé à l’initiative de la Direction 

Générale des Relations Culturelles du Ministère des Affaires Etrangères: Première partie 

(émission 1 – émission 13), Deuxième partie (émission 14 – émission 26), Troisième partie ( 

émission 27 – émission 39). М., 1985. – 335с. 

Інформаційні ресурси 

 

1. La France. (2 parties). 

2. Au cœur de la France. 

3. «Les Français chez vous» (39 films). 

4. http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/ 

5. http: etudes-litteraires.com  



6. http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/ 

7. http://www.rfi.fr/ - Radio française internationale 

8. http://www.tv5monde.com/ 

9. http: //forlan.org.ua 
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