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Анотація 

 У процесі вивчення курсу «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» 

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 навчальної дисципліни “Практичний курс другої мови (німецька)” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 

спеціалізацією 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». 

1. Мета  та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

   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. 

          Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною 

та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ІІ. Фахові:  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

VII Семестр 

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. 

Тема 6. Різдво. 

Тема 7. Різдво – особливий день. 

Тема 8.Звичаї та традиції . Складнопідрядне речення  

Тема 9.Звичаї та традиції України 

Тема 10.Звичаї та традиції  Німеччини 

Тема 11.Звичаї та традиції  в Австрії, Швейцарії 

Тема 12.Фестивалі в Австрії, Швейцарії. 

Тема 13.Відпустка на озері Мондзеє. 

Тема 14.Підрядні речення часу зі сполучниками als, wenn 

Тема 15.Прийменники з датівом: außer, gegenüber, seit. 

VIII Семестр 

Тема 1.Перший німецький університет.  

Тема 2. Німецька мова у Відні. 

Тема 3. Плюсквамперфект. 

Тема 4.Між традицією і сучасністю. 

Тема 5.Австрійські вузи 

Тема  6. Інфінітів. 

Тема 7.Вузи в Австрії. 

Тема 8.Інфінітивні конструкції 

Тема 9.Пассів 

Тема 10.Як стають студентами 

Тема 11.Стипендії у Німеччині. 

Тема 12.Претерітум пассів.       

Тема 13.Перфект пассів.  

Тема 14.Плюсквамперфект пассів. 

Тема 15.Зв'язок з альма-матер 

Тема 16. У німецьких вузах 
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