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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний 

курс другої мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів напряму 014.02 Середня освіта (Мова і література) та 

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна німецька мова, її 

лексичний, граматичний, стилістичний потенціал; засвоєння різних видів 

мовленнєвої діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Практичний курс 

другої мови» тісно пов’язана з іншими дисциплінами циклу професійної та 

практичної підготовки, з гуманітарними та соціально-економічними 

дисциплінами. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Провідною метою практичного курсу другої мови (англійська) є 

оволодіння лексикою до запропонованих тем, поглиблене вивчення тем з 

граматики, ознайомлення з різними стилями мови, вміння вирізняти стилі, 

письмово та усно висловлюватись, застосовуючи різні стилі мовлення, 

набуття країнознавчих знань. А також навчити вільно і правильно (тобто на 

основі володіння достатньо об'ємним словниковим запасом з дотриманням 

фонетичних, граматичних і стилістичних норм) говорити і писати німецькою 

мовою, читати і розуміти німецьке мовлення на слух, перекладати з німецької 

мови на рідну, а також читати, реферувати і анотувати будь-які види текстів 

(крім вузькоспеціальних). Пріоритетним при цьому виступає усне мовлення 

(говоріння й аудіювання) як головна мета навчання. 

Програма базується на таких принципах: 

- релевантності: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні 

потреби студентів;  

- активності: студенти є активними учасниками навчально-виховного 

процесу і несуть персональну відповідальність за свій подальший освітній 

і професійний розвиток особистості: визначається важливість 

особистісного та інтелектуального розвитку студентів і закладаються 

умови для реалізації особистості;  



- професійного вдосконалення: передбачається безперервний самостійний 

професійний розвиток студентів протягом життя; 

-  інтегративність: усі компоненти програми взаємопов'язані та 

взаємозумовлені.  

Принципи реалізуються у взаємозв'язку з такими цілями навчання: 

- практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетенції;  

- когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у 

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; 

- емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до 

оволодіння як мовою, так і культурою німецькомовного світу;  

- освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти 

і стане передумовою їх наступного професійного росту; 

-  професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови 

та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; 

-  виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен володіти такими 

компетенціями: 

І. Загальнопредметні: застосовувати на практиці граматичні часовидові 

форми дієслова, категорії іменника, прикметника та прислівника; визначати 

основні функції артикля; семантичні, морфологічні та функціональні 

характеристики модальних дієслів, безособові форми дієслова та предикативні 

конструкції з ними, синтаксично правильно будувати та аналізувати речення; 

використовувати граматичні структури для досягнення різних комунікативних 

цілей та сприймати німецьку мову як систему. 



ІІ. Фахові: використовувати знання і вміння у професійній діяльності, а 

також в іншомовній комунікації; Спираючись на психофізіологічні механізми 

сприйняття мовлення, активізуючи спонукально-мотиваційну, аналітико-

синтетичну та виконавчу сфери особистості, використовуючи прагматичні 

тексти (оголошення програм, прогнозу погоди по радіо, телебаченню тощо), 

фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення, роздуми вміти розуміти 

сприйняте на слух усне мовлення і реагувати на нього за умови, що 

спілкування здійснюється стандартною німецькою мовою у відповідному 

темпі; використовуючи мовні одиниці вміти реалізувати мовленнєвий намір за 

допомогою системи зворотних зв’язків, операцій самоконтролю і 

самокорекції, використовуючи мовленнєві вправи та забезпечуючи перехід від 

підготовленого до непідготовленого мовлення. Здатність використовувати 

лексичні та фразеологічні одиниці відповідно до різних комунікативних 

ситуацій в усному та писемному мовленні; вміння обговорювати й аналізувати 

художні твори сучасної і класичної відповідної іноземної літератури з точки 

зору їхнього ідейного змісту, композиційних й індивідуально-стилістичних 

особливостей; вміння викладати інформацію загальнонаукового і суспільно-

політичного змісту в різних видах письмових робіт. Розуміючи лінгвістичні 

особливості діалогу, його логічну структуру, а також ті труднощі, які 

виникають при засвоєнні діалогічного мовлення вміти використовувати 

тренувальні вправи з реплікування в побудові діалогічних єдностей та 

цілісних діалогів залежно від навчальної ситуації. Розуміючи композицію 

висловлювання, лінгвістичні особливості, різноструктурність речень, досвід 

монологічного мовлення рідною мовою вміти організувати роботу, 

застосовуючи підготовчі та мовленнєві вправи, повний та частковий контроль 

з боку вчителя, самоконтроль та корекцію щодо формування досвіду 

іншомовного монологічного висловлювання в ситуаціях соціально-побутової, 

соціально-культурної та навчально-трудової сфер комунікації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 285 годин / 9,5 кредитів 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. 

Тема 1. Особові займенники. 

Тема 2. Хто Ви за професією? Іменник і артикль. 

Тема 3. Теперішній час. 

Тема 4. Порядок слів у реченні. 

 

Кредит 2. 

Тема 5. Ми вчимо іноземні мови. 

Тема 6. На занятті. 

Тема 7. В аудиторії. 

Тема 8. Навчання в університеті. 

 

Кредит 3. 

Тема 9. Однина і множина іменників. 

Тема 10. Відмінювання іменників. 

Тема 11. Заперечення в німецькій мові. 

Тема 12. Родина Мюллерів. Präsens сильних дієслів. 

 

Кредит 4.  

Тема 13. Наказовий спосіб дієслів. 

Тема 14. Присвійні займенники. 

Тема 15. Відмінювання особових займенників. 

Тема 16. Прийменники, що вимагають Akk. 

 

Кредит 5.  

Тема 17. Моя родина. 

Тема 18. Порядок слів в реченнях з додатками в Dat. і Akk. 

Тема 19. Прийменники, що вимагають Dat. 

Тема 20. Дієслова kennen, wissen. 

 

Кредит 6. 

Тема 21. Квартира. 



Тема 22. Прийменники, що вимагають Dat. і Akk. 

Тема 23. Дієслова, що вимагають Dat. і Akk. 

Тема 24. Дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами. 

 

Кредит 7. 

Тема 25. Зворотні дієсліва. 

Тема 26. Розпорядок дня.  

Тема 27. Минулий час (Perfekt). 

Тема 28. Зубстантивація інфінітива. 

 

Кредит 8.  

Тема 29. Модальні дієслова. 

Тема 30. Präsens модальних дієслів. 

Тема 31. Кількісні числівники.  

Тема 32. Пошта. 

 

Кредит 9. 

Тема 33. Іменники в Gen.  

Тема 34. Відмінювання прикметників. 

Тема 35. Питальні займенники Welcher? Was für ein? 

Тема 36. В магазині. 

Тема 37. Прийменники, що вимагають Gen.  

Тема 38. Неозначено-особовий займенник man. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Завьялова В. М., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка. – М. : 

Лист Нью, 2005. 

 

 

 

Допоміжна 



1. Гольдштейн И. П. Практический курс немецкого языка//для студентов-

германистов филологических факультетов. –М.: Издательство московского 

университета, 1995. 

2. Камянова Т. Практический курс немецкого языка. –М.: Дом славянской 

книги, 2005. 

3. Постнікова О. М. Німецька мова: Розмовні теми. –К.: А.С.К., 2000. 

4. Соколова Н. Б. и др. Справочник по грамматике немецкого языка. –М.: 

Просвещение, 1999. 

5. Johannes Schumann. Mittelstufe Deutsch. –Verlag für Deutsch, 1992. 

6. Johannes Schumann. Mittelstufe Deutsch//Arbeitsbuch. –Verlag für Deutsch, 

1992. 

7. Hartmut Aufderstraße. Themen 2//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbuch. –Max Hueber Verlag, 1984. 

8. Hartmut Aufderstraße. Themen neu 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbuch. –Max Hueber Verlag, 1992. 

9. Karl-Heinz Eisfeld. Themen 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbuch. –Max Hueber Verlag, 1983. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: V сем. – 

залік, VI сем. – екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

- лексико-граматичі вправи; 

- розвиток діалогічного мовлення; 

- складання діалогів за темою; 

- творче завдання; 

- автоматизація письмових навичок; 

- тестування з теми; 

- виконання контрольних вправ. 

 


