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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Практичний курс другої  

мови” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

спеціаліста  01.Освіта, 014. Середня освіта, спеціалізації 014.01 Середня освіта 

(Англійська мова і література)  

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. Дозвілля. 

Кредит 2. Сучасна освіта. Проблеми та перспективи її розвитку в Україні. 

Кредит 3. Сучасна освіта Німеччини. 

Кредит 4. Актуальні проблеми  сьогодення. 

Кредит 5. Країни Європи. Місце України та Німеччини у світі. 

       Кредит 6. Сучасні проблеми молоді 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни «Практичний курс другої мови» розрахована на 

студентів, що володіють рівнем А 2. – В 1. 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 180 години / 6 кредитів 

ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Дозвілля. 

Тема 1. Мій вихідний день. 

Жити за інтересами. Мої захоплення.  

Тема 2. Кіно. 

Улюблений фільм. Відвідування кінотеатру. Відомі актори. 

Тема 3. Подорож. Активний відпочинок. За і проти. 

Кредит 2. Сучасна освіта. Проблеми та перспективи її розвитку в Україні. 

Тема 1. Система освіти в Україні. 

Школа, вуз. Я навчаюся в університеті. Вибір професії. Молодий спеціаліст. Моє 

робоче місце. Робота – відпочинок.  



Тема 2. Наукове коло. 

Наукові інтереси сучасної молоді. Мої наукові інтереси. Наука і сучасність. 

Тема 3. Мої наукові інтереси 

Кредит 3. Сучасна освіта Німеччини. 

Тема 1. Навчання. Навчання у школі. Дрес-код в університеті. Відносини у студентській 

групі. Студентське життя. Проблеми студентської молоді.  

Тема 2.  Сучасні наукові дослідження та програми. 

Кредит 4. Актуальні проблеми  сьогодення. 

Тема 1. Проблеми навколишнього середовища у світі.  

Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу. Основні 

екологічні проблеми світу.  

Тема 2. Основні джерела антропогенного забруднення середовища. Зміни в 

атмосфері. Забруднення акваторій. Забруднення земної поверхні. 

Кредит 5. Країни Європи. Місце України та Німеччини у світі. 

 Тема 1. Країни Європи.  

Тема 2. Україна та Німеччина на міжнародній арені. 

Зовнішня політика України ті Німеччини. Напрямки зовнішньої політики. 

Пріоритети. 

Кредит 6. Сучасні проблеми молоді. 

Тема 1. Спорт та здоровий спосіб життя. 

Види спорту. Всесвітні спортивні змагання. Футбол чи фігурне катання? Здоровий 

спосіб життя. Спорт і вік людини. Німецькі спортивні досягнення. 

Тема 2. Сучасні модні тенденції в одязі. 

Мода і сучасність. Модні покази. Відомі модельєри. Мода і стиль. Який одяг обрати 

для вечірки? Модні журнали. 

Тема 3. Батьки і діти: відносини поколінь. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, 

Dörte Weers. – Hueber Verlag., 2008. – 128 S. 

 

Допоміжна 



1. Erfolgreich am Telefon und bei Gesprachen im Buro Hinweise fur den Unterricht. 

Volker Eismann. – Cornelsen,  

2. Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк О. та ін. Практична граматика німецької мови. 

Навчальний посібник для студентів та учнів. – Вінниця, 2004. 

3. Смолій М.С. “Німецька мова. Граматичний довідник”. – Тернопіль: Навчальна 

книга “Богдан”, 2004. 

4. Задорожний В., Зайферт Т. Комунікативна німецька мова. – Львів: Видавничий 

центр “Львівська політехніка”, 1998. 

5. Dallapiazza R. M., Jan E., Schönherr T. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber 

VerlagПрактический курс немецкого языка (для начинающих). Завьялова М.В., 

Ильина Л.В. – М.: ЧеРо, 1997. 

6. Кочетова С.О. Практикум по немецкому языку. Spiel und Stil: Пособие по 

разговорной практике. – СПб: Издательство «Союз», 2002. – 192 с.  

7. Перельман А. Жизнь по-немецки. – СПб: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2004.   

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Дидактичний роздавальний матеріал, ілюстративні матеріали, схеми, таблиці до 

різних тем. 

3. Аудіо- та відеоматеріали. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. http://projekt.gutenberg.de/ 

2. http://www.ibiblio.org/gutenberg/ 

3. http://nemesis.marxists.org/ 

4. http://www.deutschedichter.de/ 

5. http://gutenberg.spiegel.de/buch/2550/1 

6. http://www.literaturportal.de/literaturkalender.php 

7. http://ebooktime.net/ 

8. http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

9. http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.delinguists.narod.ru  

10. http://elibrary.nubip.edu.ua/10209/ 

11. http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=93&start=5 

 

http://projekt.gutenberg.de/
http://www.ibiblio.org/gutenberg/
http://nemesis.marxists.org/
http://www.deutschedichter.de/
http://gutenberg.spiegel.de/buch/2550/1
http://www.literaturportal.de/literaturkalender.php
http://ebooktime.net/
http://www.philology.ru/linguistics1.htm
http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de/
http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de/
http://elibrary.nubip.edu.ua/10209/
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=93&start=5


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. 

 


