
ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ДРУГОЇ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

          Мета курсу — навчити студента вільно й правильно, з дотриманням 
фонетичних, граматичних і стилістичних норм та на основі засвоєння широкого 
словникового запасу говорити й писати німецькою мовою, розуміти мовлення на 
слух та перекладати.  
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами, як: практичний курс 
другої іноземної мови. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: володіння навичками та вміннями усного та писемного 
німецького мовленням в різних комунікативних сферах та ситуаціях 
спілкування; застосовування мови як засобу підвищення загальноосвітнього та 
професійного рівня студентів подальшого розширення словникового запасу 
студентів та інтенсивної активізації лексичних одиниць; олодіння набутими 
філологічними знаннями. 
         Програмні результати навчання: 
знати: види мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, яка визначена даною 
програмою; загальний культурний світогляд; 
уміти: інтерпретувати, розуміти інформацію, виділяти головне при читанні “про 
себе”; формулювати монологічні повідомлення згідно з тематикою курсу;  
перекладати тексти з німецької мови на українську та з української на німецьку 
(з пройденого лексико-граматичного матеріалу); сприймати монологічне та 
діалогічне мовлення викладача, студентів або носіїв мови у фонозаписі; 
відтворювати прочитаний (або прослуханий) текст, ставити запитання до тексту 
володіти: навичками вести бесіду-діалог відповідно до програмної тематики; 
ілюструвати та граматично правильно висловлювати думки з заданої теми у 
письмовій формі. 
          Зміст навчальної дисципліни: 
ФОНЕТИКА МОВЛЕННЯ. Вступний корективний курс. Читальна зала, 
навчання студентів. Формули вітання.. Меблювання кімнати, обладнання. 
Формули прощання.  На занятті з німецької мови: Розмовні теми.  
МОРФОЛОГІЯ МОВЛЕННЯ.  Місяці, дні тижня, пори року:Розмовна тема: 
«Die vier Jahreszeiten».  “Яке сьогодні число?” Розмовна тема: «Der wievielte ist 
heute?».. Мій робочий день, розпорядок дня. Робота та дозвілля. Розмовна тема: 
«Mein Arbeitstag».  
СИНТАКСИС МОВЛЕННЯ.  Зустріч нашої групи з університету. Розмовна 
тема: «Die Versammlung unserer Studiengruppe.  Історія преси в Німеччині. 
Розмовна тема: «Aus der Geschichte der Presse in Deutschland».  Відвідування 
театру. Покупка та замовлення квитків. Розмовна тема: «Im Theater».  
Відвідування супермаркету. Розмовна тема: «Im Warenhaus 
 КОГЕЗІЯ МОВЛЕННЯ.  Святкування Різдва в Німеччині. Розмовна тема: 
«Weihnachten». . Харчування. Розмовна тема: «Die Mahlzeiten». . Подорож до 
Німеччини. Розмовна тема: «Eine Reise nach Deutschland». 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 8 кредити ECTS ззагальний обсяг 240 
годин, у тому числі 120 годин практичних занять, 96 годин самостійної та 24 
години індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


