
Міжнародні відносини (ІІ курс) 

Назва дисципліни Іноземна мова - 2 

Статус: Обов’язкова 

Мета: Загальний курс німецької мови як другої іноземної на другому курсі для студентів-

міжнародників спрямований дати основні відомості про лексичний склад, граматичну 

будову німецької мови, допомогти студентам опанувати її основні норми. На практичних 

заняттях студенти повинні виявити вміння застосувати на практиці засвоєні теоретичні 

знання, визначаючи формальні і функціональні властивості німецької мови на 

конкретному матеріалі 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Курс складається із практичних та самостійних занять. Тематика курсу стосується 

блоку „Людина та їїоточення”, який на усіх етапах тісно переплітається з соціокультурним 

компонентом. 

До іншого блоку входить індивідуальне читання. Самостійне читання передбачає 

ознайомлення студентів з автентичними текстами, роботу з лексикою і аналіз та 

інтерпретування тексту. Контроль за домашнім читанням здійснюється шляхом  

реферування, запитань та відповідей, виступів з доповідями.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) практичні заняття, на яких викладається граматичний, лексичний  матеріал, 

виконуються вправи; заняття проводяться з використанням технічних засобів; 

2)консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих питань, відпрацювання студентами 

пропущених занять. 

Обсяг дисципліни: 68 аудиторних годин 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Форми 

контролю  
Аудиторні Самостійна 

робота 

студента лекційні семінарські практичні лабораторні 

І 
Bekanntschaft– 

Знайомство 
38   28  10 

Письмово: 

тести, 

письмові 

лексико-

граматичні 

вправи, 

твори, 

діалоги, 

наведення 

прикладів 

до 

лексичних 

та 

граматичних 

феноменів, 

робота зі 

словником. 

Усно: 

1. 

Das Alphabet. 

Buchstaben und 

Laute. Aussprache. 

Begrüßung.Intonation. 

– Абетка. Букви та 

звуки. Вимова. 

Привітання. 

Інтонація.  

 

6   4  2 

2. Ich bin... Wie geht 

es? 

Fragesatz. Der Artikel. 

Das Verb Präsens. – 

8   6  2 



Я… Як справи? 

Питальні речення. 

Дієслово в 

теперішньому часі. 

тексти 

(діалоги)  

3. Das Verb „sein“ + 

Adjektiv. 

Ich studiere 

Fremdsprachen.  

Der Unterricht – 

Дієслово «бути» + 

прикметник. Я 

вивчаю іноземні 

мови. Заняття. 

8   6  2 

4. Personal Pronomen. 

Negation. 

Die Zahlen. „Was 

sind Sie von 

Beruf?" 

Ich bin Student. – 

Особові 

займенники. 

Заперечення. Числа. 

«Хто ви за 

професією?» Я 

студент. 

8   6  2 

5. DasSubstantiv 

(Singular und 

Plural). Der 

Akkusativ. 

Die Zeit. Haben Sie 

ein Hobby? – Іменник 

(однина та множина). 

Знахідний відмінок. 

Час. Ви маєте хобі?  

8   6  2 

ІІ DieReise. DieFamilie. 

Das Verb. – 

Подорож. Родина. 

Дієслово.  

34   28  6 Письмово: 

тести, 

письмові 

лексико-

граматичні 

вправи, 

твори, 

діалоги, 

наведення 

прикладів 

до 

лексичних 

та 

граматичних 

феноменів, 

робота зі 

словником. 

Усно: 

6. Das Verb „haben“. 

Imperativ. 

Eine Reise. Freizeit. – 

Дієслово «мати». 

Наказовий спосіб. 

Подорож. Вільний 

час. 

8   6  2 

7. Präpositionen.  

Ein Freund kommt.- 

Прийменники. 

Приїзд друга. 

6   4  2 



8. Possessiv-

Pronomen. 

UnsereFamilie. – 

Присвійні 

займенники. Наша 

родина. 

6   4  2 тексти 

(діалоги) 

9. Zwei Studenten in 

München.- Два 

студенти в Мюнхені. 

6   4  2 

III. Wiespätistes? – 

Котра зараз година? 

14   12  2 Письмово: 

тести, 

письмові 

лексико-

граматичні 

вправи, 

діалоги, 

наведення 

прикладів 

до 

лексичних 

та 

граматичних 

феноменів, 

робота зі 

словником. 

Усно: 

тексти 

(діалоги) 

10. Das 

Personalpronomen. 

Die Uhrzeiten. Wie 

spät ist es? – Особові 

займенники. Час. 

Котра зараз година? 

8   6  2 

11.  Ein 

Telefongespräch. 

Grammatik 

wiederholen. – 

Розмова по 

телефону. 

Повторення 

граматики. 

4   4   

12 Підведення 

підсумків.  

2   2   Залік 

Знання та навички: студенти повинні  

Знати: 

- Основи німецької граматики; 

- Принципи побудови німецького розповідного, питального, спонукального речення; 

- Особливості німецьких числівників; 

- Основні лексичні одиниці, необхідні для спілкування. 

Вміти: 

- Задавати найпростіші питання та давати на них відповідь; 

- Перекладати прості німецькі тексти; 

- Розуміти аудіо тексти (рівень складності: легкий); 

- Представити себе; 

- Вести короткі розмови. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 68 аудиторних годин. 



Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у 

таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт;усні відповіді біля дошки; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Іноземна мова - 2» проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді заліку в 5 триместрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Система оцінювання роботи студентів з дисципліни: 

 

№ Вид роботи Бали 

1. Аудиторна робота (участь у дискусіях) 15 

2. Письмові завдання 15 

3. Виконання домашніх завдань 10 

4. Доповідь 30 

5. Залік/Іспит 30 

 Усього 100 
 

Викладач: Ворона Тетяна Олексіївна 

У 2013 році закінчила Чорноморський державний університет. З 2015 року працює 

викладачем у ЧНУ ім.Петра Могили. 

Наукові інтереси: гендерний аспект у перекладі 

 


