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Анотація 

 У процесі вивчення курсу «Практичний курс другої мови» формуються стійкі 

мовленнєві навички та вміння, необхідні для свідомого професійного володіння німецькою 

мовою як другою іноземною. Дисципліна спрямована на вдосконалення основних видів 

іншомовної комунікативної діяльності та перекладацьких умінь здобувачів вищої освіти. У 

межах цього курсу студенти продовжують формувати загальнокультурну, комунікативну, 

лінгвістичну та перекладацьку компетентність, а саме розвивають здатність здійснювати 

спілкування іноземною мовою, забезпечувати адекватне розуміння при обміні 

інформацією. 

 Ключові слова: практичний курс, комунікація, мовленнєві навички, німецька мова, 

перекладацькі уміння, професійна компетентність. 

 

Аnnotation 

 In the process of studying the course "Practical course of the second language" stable speech 

skills and abilities necessary for conscious professional proficiency in German as a second foreign 

language are formed. The discipline is aimed at improving the main types of foreign language 

communication activities and translation skills of higher education students. Within this course, 

students continue to develop general cultural, communicative, linguistic and translation 

competence, namely, develop the ability to communicate in a foreign language, to provide 

adequate understanding in the exchange of information. 

 Key words: practical course, communication, speech skills, German language, translation 

skills, professional competence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний курс другої 

мови» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів 

спеціальностей 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) та 

014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська). 

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 та очікувані результати 

1.1. Провідною метою практичного курсу другої мови (німецька) 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. 

1.2. 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. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 4. Володіти базовими знаннями в галузі психології, необхідні для освоєння 

професійних дисциплін. 

ПРН 12. Застосовувати отриманні знання при рішенні педагогічних, навчально-

виховних і науково-методичних задач з урахуванням вікових й індивідуальних, соціально-

психологічних особливостей учнівських колективів і конкретних педагогічних ситуацій. 

ПРН 15. Застосовувати навички працювати самостійно і в групі. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 5. Здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної 

іноземної мови; другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних 

намірів. 

ФК 2. Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних 

явищ на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів. 

ФК 3. Володіти конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, 

правилами й традиціями міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови. 

ФК 4. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

ФК 6. Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації. 

 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Пори року. Безособові речення. 

Тема 2. Весна. Майбутній час. 

Тема 3. Ступені порівняння прикметників і прислівників. 



Тема 4. Зима. Назви місяців і дат. 

Тема 5. Подорож до Німеччини. Інфінітив. 

Тема 6. Інформація на вулиці. Складнопідрядне речення з підрядним-підметом. 

Тема 7. Відпустка. Складнопідрядне речення з підрядним допустовим. 

Тема 8. Відпочинок. Інфінітив ІІ. 

Тема 9. У кіно. Дієслова scheinen, glauben з інфінітивом. 

Тема 10. Мій улюблений відеофільм. Складнопідрядне речення з підрядним-присудком. 

Тема 11. Відпочинок на свіжому повітрі. Утворення прикметників за допомогою суфіксів -

lich, -lang. 

Тема 12. У лікарні. Складнопідрядне речення з підрядним мети. 

Тема 13. Відвідування хворого. Інфінітивний зворот um+zu+інфінітив.  

Тема 14. У стоматолога. Інфінітивний зворот ohne+zu+інфінітив. 

Тема 15. У театрі. Складнопідрядне речення з підрядним часу. 

Тема 16. Видатні люди. Плюсквамперфект дієслів. 

Тема 17. Офіційне знайомство. Перфект і плюсквамперфект модальних дієслів. 

Тема 18. Моя автобіографія. Підрядні речення часу зі сполучником nachdem. 

Тема 19. Конструкція haben (sein) + zu + інфінітив. 

Тема 20. Утворення прикметників за допомогою суфіксів -los, -voll. 

Тема 21. Подорож Німеччиною. Пасивний стан дієслів. 

Тема 22. Видатні місця Німеччини. Визначальні підрядні речення. 

Тема 23. Вираження припущення. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: VII сем. – залік, VIІI 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. 

 


