
Друга іноземна мова 
 

Мета курсу – глибоке оволодіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності, розширення загального культурного світогляду студентів та 
виховання студентів у дусі високих якостей людської моралі, підготовка 
фахівців з міжнародних відносин зі сформованою мовно-комунікативною 
компетенцією, які володіють фаховою лексикою та практичними навичками. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Друга іноземна мова» має 
безпосередній зв'язок з такими дисциплінами як «Друга іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)», «Міжнародні відносини та світова політика 
«Зовнішня політика України», «Дипломатія України», «Міжнародні 
організації», «Проблеми національної та регіональної безпеки», «Історія 
української культури», «Політична географія», «Країнознавство» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: лексичний матеріал, граматичні конструкції для вираження 

думок; стилістичні особливості другої іноземної мови, правила написання 
повідомлень, міркувань, пояснень, визначень, рецензій, доповідей, які мають 
смислову і логічну завершеність та відповідають нормі та узусу, особливості 
вимови, темпу та мелодику звучання слів, речень та висловлювань, правила 
правопису лексичних одиниць, особливості стилю в культурно-естетичній та 
побутовій сферах, норми орфографії і пунктуації; 

вміти: сприймати монологічне та діалогічне мовлення викладача, 
студентів або носіїв мови у фонозаписі, володіти лексичним матеріалом у як 
формі діалогу, так і монологу, переказувати прочитаний (або прослуханий) 
текст, ставити запитання до тексту, володіти технікою читання, 
дотримуватись вимови, темпу та мелодики звучання, при читання “про себе” 
розуміти інформацію, виділяти основне, набути навичок правопису окремих 
лексичних одиниць та речень, перекладати текст з другої іноземної мови на 
українську та з української на другу іноземну (з пройденого лексико-
граматичного матеріалу); 

володіти: лексикою за найбільш загальними темами та темами, 
пов'язаними з професійною діяльністю, принципами лексичної правильності, 
знаннями структури висловлювання із застосовуванням достатнього 
діапазону мовлення, складних синтаксичних форм у мовленні. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Зміст і структура курсу «Друга іноземна мова» 
Знайомство. Подорож. Спілкування з людьми. Інформація про себе, 

свою родину та друзів. Мої вподобання, захоплення та мрії. Види 
транспорту. Назви країн світу. Назви столиць та мови. Німецька мова у світі. 
Берлін учора і сьогодні. Архітектурні та історичні пам’ятки. Найвідоміші 
міста світу. Орієнтування по плану міста і схемі метро. Туристичні гіди та 
форуми. Специфіка міжособистісного спілкування в різних країнах світу. 



Сімейне дерево. Сім’я, члени родини. Відносини в родині. Особисті та 
сімейні інтереси. Відпочинок. Відпочинок після роботи та навчання. 

Їжа. Спорт. Фітнес. Продукти харчування. В ресторані. Кухні країн 
світу. Харчування в Німеччині та Україні. Приготування їжі. Замовлення їжі 
до дому. Здорове харчування. Гастрономічні звички німців. Кулінарні 
рецепти. Традиційні страви німецької та української кухні. В магазині. 
Здоровий спосіб життя. Види спорту. Заняття спортом. Мій улюблений вид 
спорту. Видатні спортсмени України. Спорт у Німеччині та в Україні. 

Професія та робота. Освіта та кар’єра. Назви професій. Мотивація 
при виборі майбутньої професії. Працевлаштування. Резюме. Автобіографія. 
Режим робочого дня студента. Ми – студенти. Студентські життя. Наша 
група. Система освіти в Україні. Система освіти в Німеччині. В житті 
вчитися ніколи не пізно. 

Розмови по телефону. Дозвілля. Спілкування. Види спілкування. 
Особливості спілкування в різних країнах світу. Ділова телефонна розмова. 
Запрошення на ділову зустріч. Замовлення квитків, бронювання готелю. 
Вільний час. Нарешті вихідні! Найкращий шлях провести вільний час.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 10 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 300 годин, у т. ч. – 150 години аудиторних занять і 150 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік/іспит. 


