
ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМ.) 
 

  Мета курсу – формування комунікативної компетенції, вивчення всіх видів 
мовленнєвої діяльності, застосування компетентнісного підходу до навчання другої 
іноземної мови; розширення загального культурного світогляду студентів та виховання 
студентів у дусі високих якостей людської моралі, що означає опанування мовою як засобом 
міжкультурного спілкування; розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі 
культур і цивілізацій сучасного світу. Невід'ємною складовою вивчення другої іноземної 
мови є ознайомлення і засвоєння її фонетичної, лексико-семантичної і граматичної систем. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна Друга іноземна мова (німецька)» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Іноземна мова», «Історія 
міжнародних відносин», «Історія України», «Країнознавство», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», 
«Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Зовнішня політика України». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом таких дисциплін: «Друга 
іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)», «Міжнародна інформація», 
«Дипломатичний протокол та етикет», «Дипломатична та консульська служба», «Основи 
наукових досліджень», «Теорія та практика перекладу». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність працювати в 
міжнародному контексті; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність 
використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність спілкуватися 
іноземною мовою; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, 
безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному; 
здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних комунікацій, виявляти 
їх, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні інститути; здатність до 
здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних 
відносин (українською та іноземними мовами); здатність структурувати висловлювання із 
застосовуванням достатнього діапазону мовлення, здатність проводити компонентний аналіз 
тексту та його перекладу; здатність структурувати та використовувати граматичну 
семантику, аналізувати значення граматичних елементів, категорій та структурних процесів. 

Програмні результати навчання: 
знати: будову мовленнєвого апарату, функцію органів мовлення та критерії звуків; 

правила словотворення та складкоутворення; граматичні форми та конструкції; основи з 
синтаксису німецької мови; лексичний запас в обсязі програмних вимог; 

уміти: сприймати у фонозапису монологічне та діалогічне мовлення викладача, 
студентів або носіїв мови у фонозапису на основі пройденого лексичного та граматичного 
матеріалу; оволодіти лексичним матеріалом як у формі діалогу, так і монологу; 
переказувати прочитаний (або прослуханий) текст, ставити запитання до тексту; оволодіти 
технікою читання, дотримуватись вимови, темпу та мелодики звучання; при читанні “про 
себе” розуміти інформацію, виділити основне; набути навичок правопису окремих 
лексичних одиниць та речень; писати диктант (120 повнозначних слів за 40 хвилин); 
перекладати текст з німецької мови на українську та з української на німецьку (з пройденого 
лексико-граматичного матеріалу). 

Зміст навчальної дисципліни:  
Вступний корективний курс. Вступний корективний курс. Ми вивчаємо іноземні 

мови. В аудиторії. Моя сім’я. 
Я та моє оточення. Лист. Моя квартира. Мій будинок. Мій вихідний. 
В соціумі. Пошта. В магазині. Свята. В книжковому магазині. 
В дорозі. Їжа. Зустріч. Подорож. 
Дозвілля. Відпустка. У лікаря. Театр. 
Німеччина. Видатні особистості. Ділова поїздка. Німеччина. 
Ділові подорожі. Подорож залізницею. Подорож літаком. Ділова поїздка на автомобілі. 
У відрядженні. В готелі. На виставці. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 12 кредити ЄКТС, загальний обсяг 360 годин, 

у тому числі 180 годин практичних занять і 180 годин самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік, іспит, ПМК. 
Викладач – Долгош Катерина Іванівна, канд.пед.наук, доцент кафедри іноземних 

мов. 


