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ВСТУП 

 

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   

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 8 

1.4. Загальна кількість годин 240 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

 3-й  

Семестр 

 5-й, 6-й  

Лекції 

 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

124 год. год. 

Лабораторні заняття 

 

 год.  год. 

Самостійна робота 

116 год. год. 

Індивідуальні завдання  

год.  

1.6. 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». 
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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. 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. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1 

Разом у семестрі 1 150  64   86       

Розділ 2 

Разом у семестрі 2 90  60   30       

Усього годин 240  124   116       

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

 1 семестр 

Розділ 1 

 

1 Тема 1. У місті. Підручник [1: 26-39; 100-115], [3: 82-86; 48-50] 22 

2 Тема 2. Смачного. Підручник [1: 40-49; 116-127], [3: 137-140; 120-121] 20 



3 Тема 3. День за днем. Повсякдення. Підручник [1: 50-59; 128-139], [3: 

96-97; 18-20] 

22 

Разом  64 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

Годин 

 2 семестр 

Розділ 2 

 

1 Тема 4. Час із друзями. Підручник [1: 60-75], [3: 21-23; 91-93; 34-35] 20 

2 Тема 5. Контакти. Підручник [2: 6-15; 76-87], [3: 117-119; 96-97; 77-81] 20 

3 Тема 6. Моя квартира. Підручник [2: 16-25; 88-99], [3: 121-128] 20 

Разом  60 

Загалом розділ 1 та розділ 2 124 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Розділ 1 Підготовка індивідуального читання (30 год), підготовка до практичних 

занять (36 год), презентації (10 год), робота зі словниками та аудіо- та 

відеоматеріалами, включаючи електронні(10 год). 

86 

Розділ 2 Підготовка індивідуального читання(10 год), підготовка до практичних 

занять(10 год), презентації(5 год), робота зі словниками та аудіо- та 

відеоматеріалами, включаючи електронні. (5 год) 

30 

Разом  116 

6. Індивідуальне завдання 

Не передбачено 

                                                                     7. 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) 

Шкала відповідності оцінки(за національною системою) кількості помилок 

 Кількість 

активних 

моментів 

Кількість 

штрафних 

балів на «5» 

Кількість 

штрафних 

балів на «4» 

Кількість 

штрафних 

балів на «3» 

Кількість 

штрафних 

балів на «2» 

Переклад 50 0-7,5 8-15 15,5-25 25,5 і більше 

Комбінований 

тест 

70 0-7 8-21 22-35 36 і більше 

8. Схема нарахування балів 

5 семестр(залік)                                                              
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 залікова 

робота 
Сума 

Розділ 1-3 

Контрольна робота, 

передбачена 

навчальним планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3      

100 20 
(мін.10) 

20 
(мін.10) 

20 
(мін.10) 

  60 40 

6 семестр(екзамен)                                                              
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

Екзаменац

ійна 
робота 

Сума 
Розділ 4-6 

Контрольна робота, 

передбачена 
навчальним планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т4 Т5 Т6      

100 20 
(мін.10) 

20 
(мін.10) 

(20 
(мін.10) 

  60 40 



Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

Зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. 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/
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