
Анотація навчальної дисципліни 
 

Друга іноземна мова 

(німецька) 

4 курс 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

галузь знань    0302 Міжнародні відносини 

спеціальність   6.030202  Міжнародне право 

освітня программа  Міжнародне право 

вид дисципліни   обов’язкова 

факультет   Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

Програма навчальної дисципліни “ друга іноземна мова” складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки Бакалаврів 

за напрямом підготовки 6.030202  Міжнародне право 

 

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 9 

Загальна кількість годин 270 

Заплановані результати навчання: 

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

досягти таких результатів навчання: 

знати: граматичний матеріал за темами «Теперішній та минулий час», «Відмінки», 

«Модальні дієслова», «Заперечення», «Умовні речення», «Умовний спосіб дії»; базовий 

лексичний матеріал за темами «Освіта», «Хоббі та вільний час», «Гроші та товарообіг», 

«Робота та професія», «Відпустка та мандрівки», «Тварини та люди», «Житло та продукти 

харчування», «Політика та техніка». 

вміти: вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої діяльності; 

розуміти зміст нескладних текстів на конкретні та абстрактні теми;  

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1 

Тема 1. Відпустка та подорожі.  

Тема 2. Прийменники напрямку та місця. Прикметник.  

Тема 3. Люди та тварини. Опис людини. Стосунки між людьми 

Тема 4. Ступені порівняння прикметників. Відносні речення. Прийменники зі знахідним 

відмінком. 



Розділ 2 

Тема 5. Житло та продукти харчування. Доповідь про власну квартиру. Дієслова з 

прийменниковим керуванням. Рецепти та правильне харчування 

Тема 6. . Підрядні речення часу. Інфінітив. 

Тема 7.. Політика та техніка. Газети та журнали. Новини. Проблеми довкілля. 

Тема 8. Фінальна конструкція. Пасивний стан. Прийменники з давальним відмінком. 

 

Методи контролю 

7 семестр 

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

тест). 

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

8 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. Anne Buscha. Szilvia Szita. Begegnungen A2+. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs-und 

Arbeitsbuch. – Schubert-Verlag, 2012 – 132 S. 

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

2000. – 237 S.                

Допоміжна 

1. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann. Grammatik Intensivtrainer A1.  – Berlin : Langenscheidt, 

2006. 

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

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

3. Совершенствуем знание немецкого языка. Учебное пособие под ред. Петренко О.В.  – К. : 

Методика, 2000. 

Інформаційні ресурси 

 

1. Німецькомовна преса. 

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

  

http://www.dw.de/


Анотація навчальної дисципліни 
Друга іноземна мова 

(французька) 

4 курс 

 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

галузь знань    0302 Міжнародні відносини 

спеціальність   6.030202  Міжнародне право 

освітня программа  Міжнародне право 

вид дисципліни   обов’язкова 

факультет   міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

Програма навчальної дисципліни “ друга іноземна мова” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки  

Бакалавр за спеціальністю ( напрямом підготовки) 6.030202  Міжнародне правo 

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. 

 Кількість кредитів 9 

Загальна кількість годин 270 

На другому році навчання студент повинен удосконалити техніку читання та поповнювати 

лексичний запас в першу чергу на базі інтернаціональної лексики. 

Загальний обсяг активної лексики на кінець даного етапу навчання складає близько 2000 

лексичних одиниць 

 

 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 



Розділ 1. Вступний фонетичний курс 

Тема 1. Іменник (рід, число, вживання). Артикль (означений, неозначений, злитний; 

вживання, невживання). Прикметники (займенникові, присвійні, вказівні). Дієслова І, II та III 

груп (présent) та наказовий спосіб (impératif).. Різниця у зворотах  c´est та il est. Безособові 

звороти il est, il y a та il fait. Питальне та заперечне речення. Займенники le, la, les. 

Прислівники та їх місце. Прийменники à, de. Кількісні та порядкові числівники. Напівголосні 

звуки. Система голосних звуків. 

Тема 2.. Навчання в університеті. Сім’я. Складання діалогів за темами (діалогічне говоріння). 

Розмовні теми (монологічне говоріння) 

Розділ 2. Утворення часів  

Тема 3. . Майбутні часи futur immédiat та futur simple. Минулі часи passé immédiat, passé 

composé, impаrfait. Утворення та вживання.  

Особові придієслівні займенники. Займенникові (зворотні) дієслова. Прикметники та 

прислівники – même, tout. Ступені порівняння прикметників. 

Тема 4. Робочий день студента. та вільний час. Складання діалогів за темами (діалогічне 

говоріння). Розмовні теми (монологічне говоріння). Читання та переклад текстів 

країнознавчого та загального характеру. Поповнення лексичного запасу.(мінімум 2000 слів). 

Перекази текстів. 

Методи контролю 

7 семестр 

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

тест). 

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

8 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. «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. 

2. 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 немо вних факультетів. – Х.: 2001. – 52 

3.  Опацький С.Є. Français, niveau débutant. Підруч. для вищ. навч. закл. – К.; Ірпінь: Перун, 

2002. – 312 с.: іл. 

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

475с. 

5. Французька мова. Збірник розмовних тем для студентів немовних факультетів. Кол. 

кафедри. – Харків. 2001. – 50 c. 

Допоміжна література 

1. Dominique P. et d’autres. Nouveau sans frontière. Paris, 2001. – 176с. 

2. Невелика мандрівка по сторінках історії Франції. Збірник текстів. Нестеренко В.Ф. – 

Харків, 2005. – 104с. 



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

4. 1. Jacky Girardet,  Jean)Lous Frérot.  Panorama.  P. 1. CLE Innernational. 2010. - 128 p. 

5. 2. Jacky Girardet,  Jean)Lous Frérot.  Panorama.  P. 2. CLE Innernational. 2010. - 160 p. 

6. 3. Jacky Girardet,  Jean)Lous Frérot.  Panorama.  P. 3. CLE Innernational. 2010. - 158 p. 

7. 4. Jacky Girardet,  Jean)Lous Frérot.  Panorama.  P. 4. CLE Innernational. 2010. - 159 p. 

 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Електроний ресурс  www.editionsmontparnasse.fr. 

2. Електроний ресурс  www.cle6inter.com 

3. Електроний ресурс  www.francaisavecpierre.com 
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