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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Практичний курс другої  

мови” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра  035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексика німецької мови за 

обраними темами, основні граматичні елементи, синтаксичні структури для 

практичного використання їх на письмі та в усному мовленні.  

 Міждисциплінарні зв’язки: Реалізація основних завдань курсу 

«Практичний курс другої мови» здійснюється на основі тісних міжпредметних 

зв’язків з фахових дисциплін лінгвістичного циклу, які входять в навчальний 

план підготовки студентів зазначеної спеціальності: «Практична фонетика», 

«Практична граматика», «Теоретична граматика», «Лексикологія». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів 

Кредит 1. Свято Пасхи 

Кредит 2. Зимові свята 

Кредит 3. Звичаї та традиції німецькомовних країн 

Кредит 4. Освіта Німеччини 

Кредит 5. Освіта Австрії. 

Кредит 6 Освіта в Україні 

Кредит 7. Обовязки молоді 
1. Мета  навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни «Практичний курс другої мови» розрахована 

на студентів, що володіють рівнем А 2 за загальноприйнятим європейським 

стандартом. 

Лексичний та граматичний матеріали, що пропонуються для вивчення, 

орієнтовано на студентів, що вже володіють достатнім базовим рівнем 

німецькомовної компетенції. Тому метою даного курсу є подальший розвиток  

та впровадження німецькомовної комунікативної компетенції студентів у 

різних міжкультурних (загальнокультурних, наукових та професійних) 

мовленнєвих ситуаціях  

Завдання курсу полягає у розвитку мовних знань, навичок та вмінь 

студента, спрямованих на всебічний розвиток його професійних та 

комунікативних компетенцій, та росту його як культурно свідомої 

особистості. 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

-  загальнокультурна, 

- соціальна,  

-компетентності з інформаційних і комунікативних технологій, 

- здатність працювати самостійно; 

- здатність працювати в міжнародному середовищі; 

- здатність застосовувати знання на практиці  

ІІ. Фахові:  

- соціолінгвістична, яка виявляється у здатності здійснювати різні види 

мовленнєвої діяльності і вибирати лінгвістичні засоби відповідно до 

сфери спілкування 

- лінгвістична, що включає знання про систему і структуру мови і 

правил її функціонування в процесі комунікації на іноземній мові, 

здатність використовувати формальні засоби та оперувати 

правилами, за допомогою яких мовні одиниці вибудовуються в 

осмисленні висловлювання 

- мовленнєва, 

- дискурсивну компетенцію, до якої входить здатність до спілкування 

у параметрах текстової діяльності, здатність планувати власну мовну 

поведінку, розуміти і передавати інформацію в зв’язних, логічних 

висловлюваннях, будувати й організовувати висловлювання 

відповідно до мети спілкування 

- здатність до створення власних лінгвістичних та науково-дослідних 

проектів. 

- На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години / 7 

кредитів ECTS. 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит1 

Тема 1. Свято Пасхи. 

Тема 2. Свято Пасхи – це щось надзвичайне. 

Тема 3. Пасхальні канікули. 

Тема  4.Святкування Пасхи в Україні. 



Тема 5. Святкування Пасхи в Німеччині. 

Кредит2 

Тема 1. Різдво. 

Тема 2. Різдво – особливий день. 

Тема 3.Звичаї та традиції . Складнопідрядне речення  

Тема 4.Звичаї та традиції України 

Тема 5.Звичаї та традиції  Німеччини 

Кредит3 

Тема 1.Звичаї та традиції  в Австрії, Швейцарії 

Тема 2.Фестивалі в Австрії, Швейцарії. 

Тема 3.Відпустка на озері Мондзеє. 

Тема 4.Підрядні речення часу зі сполучниками als, wenn 

Тема 5.Прийменники з датівом: außer, gegenüber, seit. 

 

VIII Семестр 

Кредит1 

Тема 1.Перший німецький університет.  

Тема 2. Німецька мова у Відні. 

Тема 3. Плюсквамперфект. 

Тема 4.Між традицією і сучасністю. 

Кредит2 

Тема 1.Австрійські вузи 

Тема  2. Інфінітів. 

Тема 3.Вузи в Австрії. 

Тема 4.Інфінітивні конструкції 

Кредит3 

Тема 1.Пассів 

Тема 2.Як стають студентами 

Тема 3.Стипендії у Німеччині. 

Тема 4.Претерітум пассів. 

       Креди4 

Тема 1.Перфект пассів.  

Тема 2.Плюсквамперфект пассів. 

Тема 3.Зв'язок з альма-матер 

Тема 4. У німецьких вузах 

Рекомендована література: 

Базова 

1. Jugendmagazin. – 1996-1999. 

2. Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Учебник немецкого языка. Ч. 2. – М.: Ин.язык, 

2001. 

3. Кудіна О., Ф., Феклістова Т., О. Німецька мова для початківців. Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга, 2008. – 520 с. 

4. Німецька мова. Корольова М.Р., Е.І. Лисенко та ін. – К.: “Вища школа”, 1992. 

5. Практический курс немецкого языка  (для начинающих). Завьялова М.В., Ильина Л.В. – 

Москва: ЧеРо, 1997. 

6. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2005. 

Допоміжна 
1. Diekhans, Johannes. Der Weg zur sicherer Zeichensetzung. – Padeborn: Schöningh Verlag, 

2006.   

2. Diekhans, Johannes; Höfling, Othmar. Grammatik. – Padeborn: Schöningh Verlag, 2006.   

3. DUDEN. Das Stilwörterbuch.–  Dudenverlag, 2001. 

4. DUDEN. 150 Diktate. Regeln und Texte zum Üben. – Mannheim:Dudenverlag, 2006. 

5. Kuepper Heinz. PONS. Woerterbuch der deutschen Umgangssprache. - Stuttgart: Ernst   Klett 

Verlag fuer Wissen und Bildung GmbH, 1987. 

6. Langenscheidts Grosswoerterbuch der deutschen Umgangssprache. – Berlin: 

Langenscheidt, 1998. 



7. Welt. – 2000-2009. 

8. Австрія. – “Моніка Грубер-Ланг”, 1999 р. Т.8., Т.11. 

9. Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови. – В.: Нова книга, 

2004. 

10. Гандельман В.А., Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов. – М.: 

Высш.шк., 2000. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

Інтернет ресурси: 

1. http: //www.deutsch-online.com 

2. http: //www.auslandsschulwesen.de  

3. http: //www.daf.uni-mainz.de/landeskunde  

4. http: //www.einblicke.com 

5. http: //www.familie.de  

6. http: //www.meinestadt.de  

7. http: //www.schulweb.de  

8. http: //www.zdf.de 
 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, іспит.  

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1)  систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці 

підлягає рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

практичних заняттях; активність при обговорюванні питань, що винесені на 

практичні заняття); 

2)  виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота 

є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з 

певними 

розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і 

підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу. Організація 

самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 

індивідуального підходу. Індивідуальні завдання можуть виконувати за 

бажанням усі студенти або окремі з них (творчо обдаровані, вимогливі, з 

досвідом практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). 

Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, 

розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному 

розвитку. 

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 



-  самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем 

і розділів, визначених викладачем; 

-  попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з 

метою введення студентів у коло питань, що доведеться вивчати; 

-  аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, 

закономірностей, викладених у друкованих джерелах інформації, з метою 

підготування відповідей на поставлені напередодні викладачем запитання та 

з метою закріплення здобутих знань; 

-  розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у 

підручнику; 

-  конспектування самостійно прочитаного; 

-  підготування доповідей, рефератів, анотацій тощо. 

3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль 

передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань 

того чи іншого модуля, до якої включаються елементи знань з планового 

повторення попередніх модулів. Завдання для модульного контролю 

складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. 

 


