
Анотація навчальної дисципліни 

Друга іноземна мова 

(німецька) 

1 курс 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

галузь знань  24 Сфера обслуговування 

спеціальність  242 Туризм 

освітня програма  Туризм 

спеціалізація 

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 бакалавра Туризм 

спеціальність (напрям) 242 Туризм 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. Кількість кредитів 4 

1.4. Загальна кількість годин 120 

1.6. Заплановані результати навчання: 

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

повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: граматичний матеріал за темами «Розповідне речення», «Питальне речення», 

«Дієслова та їх відмінювання», «Особові займенники», «Артикль», «Множина», 

«Заперечення», «Наказовий спосіб дії»; базовий лексичний матеріал за темами 

«Привітання», «Друзі, колеги та я», «У місті». 

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. Привітання. Особові займенники. Теперішній час дієслів. Числівники 1-20. 

Побудова розповідного та питального речення. Означений артикль. Присвійний займенник. 

Алфавіт. Мови та країни. 

 

Тема 2. Друзі, колеги та я. Діалоги з колегами. Опис офісу та відділів у великій 

організації. Розмова про заняття у вільний час. Іменник у називному відмінку. Означений та 



неозначений артикль. Займенники.  Числівники від 20. Дієслово в теперішньому часі. 

Питальні речення. 

Тема 3. У місті. Бронювання номеру у готелі. Реєстрація у готелі. Незнайомі місця. 

Транспорт. Орієнтація у чужому місті. Означений та неозначений артикль. Заперечення. 

Наказовий спосіб дії 

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. 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) www.dw.de 

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

 

 

 

  

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


Анотація навчальної дисципліни 
 

Друга іноземна мова 

(німецька) 

2 курс 

 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

галузь знань  24 Сфера обслуговування 

спеціальність  242 Туризм 

освітня програма  Туризм 

вид дисципліни  обов’язкова 

факультет  міжнародних економікчних відносин та туристичного бізнесу 

 

 

Програма навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (німецька)” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальність  242 

Туризм факультету Міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг лексики та граматики іноземної 

мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування та одержати необхідну 

професійну інформацію з іноземних видань.  

Програма навчальної дисципліни складається з двох розділів у кожному семестрі. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів загальних та 

професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій і здійснення в процесі 

навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття у студента мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з 

говоріння, читання, письма та аудіювання.   

Кількість кредитів 8. 

Загальна кількість годин 240. 

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

повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: граматичний матеріал німецької мови у повному обсязі згідно європейського 

рівня А1/А2; лексичний матеріал за темами, передбаченими програмою; базову професійно 

зорієнтовану лексику з обраної спеціальності; термінологію майбутньої спеціальності; 

засоби вербального обміну інформацією. 

вміти: вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої 

діяльності; розуміти зміст текстів на конкретні та абстрактні теми, розуміти основну ідею 

тексту;  висловлювати думку щодо актуальних питань (усно та  письмово); вміти вести 

дискусію, чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування.  

 

  



Тематичний план навчальної дисципліни 

Семестр 3 

Розділ 1. Культура харчування 

Тема 1. Сильні дієслова nehmen (брати) та essen (їсти) – дієвідмінювання та 

використання. Сильні та слабкі дієслова з префіксами, що відокремлюються. 

Модальне дієслово mögen (полюбляти). Наказовий спосіб дієслів. Дієслова sein (бути) та 

haben (мати) у претеріту. Утворення множини іменників.  

Тема 2. Харчування 

Культура харчування у Німеччині, Австрії та Україні. Заклади громадського 

харчування. Типове меню ресторанів у Німеччині, Австрії та Україні. Рецепти. Сервирування 

столу. Профілі професій офіціанта та бармена. 

Розділ 2. Повсякденне життя 

Тема 3. Модальні дієслова müssen (мусити, бути вимушеним) та sollen (мусити 

через наказ)– дієвідмінювання та використання. Перфект. Порядкові числівники. 

Тема 4. Повсякденне життя.  

Повсякденне життя. Розподіл робочого та вільного часу. Час: офіційні та розмовні 

способи вказання часу. Домовленності та зустрічі. Розмови по телефону. Написання 

особистих та професійних повідомлень.  

 

Семестр 4 

Розділ 3. Подорожування та туризм 

Тема 5. Давальний відмінок. Відмінювання особових займенників. Питальні 

займенники welcher (який?), was für ein (що за?). Вказівні займенники dieser  (цей) та jener 

(той), їхнє відмінювання. Безособові речення. Модальне дієслово wollen (бажати, мати 

намір). Сполучні прийменники und (та), aber (але), oder (чи), denn (тому що), sondern (а) 

Тема 6. Подорожування 

Погода. Явища природи. Пори року та місяці. Цілі подорожування. Транспорт. Місто 

 

Розділ 4. Житло 

Тема 7. Прийменники, які керують давальним та знахідним відмінками та служать 

для опису. Ступіні порівняння прикметників та прислівників. Додаткові підрядні речення та 

підрядні речення причини. 

Тема 8. Житло 

Пошук нового житла. Меблі та обладнання. Культура житла у Німеччині, Австрії та 

Україні. Відносини з сусідями. 

 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Buscha, Anne; Szita, Szilvia. Begegnungen A1+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. – SCHUBERT-

Verlag, Leipzig, 2007. 

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

2000.  

3. Lemcke, Christiane; Rohrmann, Lutz. Grammatik Intensivtrainer A1.  – Berlin : 

Langenscheidt, 2006. 

 

 



Допоміжна література 

1. Müller, Andreas; Born, Kathleen; Burghardt, Sophia; Kupfer, Nora; Lehmann, Cornelia; 

Wilsdorf, Nadja Pluspunkte Beruf: Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie. – Cornelsen Verlag, 

Berlin 2011. 

2. Knirsch, Monja. Hören und Sprechen A1. – HUEBER-Verlag, Berlin, 2010. 

 

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

забезпечення 

 

1. Допоміжні вправи до підручника Begegnungen A1+:  https://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm  

2. Ділові й туристичні сторінки Інтернет німецькою мовою. 

3. Матеріали сайту https://www.deutsch-perfekt.com/ 

4. Онлайн-, аудіо- та відеоматеріали сайту Німецької хвилі: : 

http://www.dw.com/de 

 

 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
https://www.deutsch-perfekt.com/
http://www.dw.com/de

