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Анотація 

«Практичний курс другої іноземної мови» є комплексною дисципліною, спрямованою 

на розвиток німецькомовної комунікативної, соціокультурної, перекладацької компетенцій 

магістрантів-германістів у різних міжкультурних (загальнокультурних, наукових та 

професійних) мовленнєвих ситуаціях. Під час вивчення курсу поглиблено розглядаються 

особливості будови і функціонування граматичної та лексичної систем німецької мови, 

вдосконалюються перцептивні та продуктивні навички вжитку німецької мови у спілкуванні, 

засвоюється актуальна країнознавча інформація, розвиваються вміння усного та письмового 

перекладу з німецької мови українською. Курс є логічним продовженням попередніх 

практичного та теоретичного курсів другої мови. 

Ключові слова: граматика, друга іноземна мова, комунікативна компетенція, лексика, 

навички, німецька мова, соціокультурна компетенція, усний та письмовий переклад. 

 

Abstract 

„Practical course of the second foreign language” is a complex discipline aimed at the 

development of German-language communicative, socio-cultural, translation competencies of 

students in the master's programme in Germanistics in various intercultural (general cultural, 

scientific and professional) speech situations. During the course, the features of structure and 

functioning of grammatical and lexical systems of German are considered in depth, perceptual and 

productive skills of using German in communication are improved, actual local lore information is 

mastered, and skills of oral and written translation from German into Ukrainian are developed. The 

course is a logical continuation of previous practical and theoretical second language courses. 

Key words: communicative competence, German language, grammar, interpretation and 

translation, second foreign language, skills, socio-cultural competence, vocabulary. 
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  ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний курс другої 

мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня магістра 

спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціалізації 014.021 Середня освіта (Мова і 

література) за освітньою програмою «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: «Практичний курс другої мови», «Теоретичний курс 

другої мови».  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: вивчення та впровадження німецькомовної комунікативної компетенції 

студентів у різних міжкультурних (загальнокультурних, наукових та професійних) 

мовленнєвих ситуаціях.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: розвиток мовних знань, навичок 

та вмінь здобувача вищої освіти, спрямованих на всебічний розвиток його професійних та 

комунікативних компетенцій та росту його як культурно свідомої особистості. 

1.3. Програмні результати навчання:  
ПРН-1. Демонструвати належний рівень володіння державною та іноземною мовами 

для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; презентувати результати своїх досліджень державною та іноземною мовами.  

ПРН-3. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

ПРН-7. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних 

питань і власну точку зору на них як фахівцям, так і широкому загалу. 

ПРН-8. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного матеріалу. 

ПРН-9. Цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва. 

ПРН-10. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору. 

ПРН-11. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі 

та з представниками інших професійних груп різного рівня. 

ПРН-12. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та 

техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації 

успішної комунікації. 

ПРН-14. Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

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

інформації з різних джерел,  

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (зокрема в умовах 

інклюзивної освіти);  

ЗК 4. Здатність вдосконалювати власне навчання з розробленням навчальних і 

дослідницьких навичок (зокрема в умовах інклюзивної освіти). 

ЗК 7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня. 
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ЗК 8. навички міжособистісної взаємодії(зокрема в умовах інклюзивної освіти); 

здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства, 

літературознавства; 

ФК 6. Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів 

техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла 

дикція, нормативна орфоепія; 

ФК 7. Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність 

спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату. 

. 

2. Інформаційний обсяг 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 4. Система освіти в Україні. 

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

робоче місце. Робота – відпочинок.  

Тема 5. Наукове коло. Наукові інтереси сучасної молоді. Мої наукові інтереси. 

Наука і сучасність. 

Тема 6. Мої наукові інтереси 

Кредит 3. Сучасна освіта Німеччини. 

Тема 7. Навчання. Навчання у школі. Дрес-код в університеті. Відносини у 

студентській групі. Студентське життя. Проблеми студентської молоді.  

Тема 8.  Сучасні наукові дослідження та програми. 

Семестр ІІ 

Кредит 4. Актуальні проблеми  сьогодення. 

Тема 9. Проблеми навколишнього середовища у світі. Причини і фактори 

виникнення глобальних екологічних проблем світу. Основні екологічні проблеми 

світу.  

Тема 10. Основні джерела антропогенного забруднення середовища. Зміни в 

атмосфері. Забруднення акваторій. Забруднення земної поверхні. 

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

Тема 11. Країни Європи.  

Тема 12. Україна та Німеччина на міжнародній арені. Зовнішня політика України 

та Німеччини. Напрямки зовнішньої політики. Пріоритети. 

Кредит 6. Сучасні проблеми молоді. 

Тема 13. 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 14. Сучасні модні тенденції в одязі. Мода і сучасність. Модні покази. 

Відомі модельєри. Мода і стиль. Який одяг обрати для вечірки? Модні журнали. 

Тема 15. Батьки і діти: відносини поколінь. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання 

для самостійної та індивідуальної роботи, презентації результатів досліджень, тестові 

завдання, контрольні роботи. 


