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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “друга іноземна мова” складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки Магістр 

Спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини,  

спеціалізація Міжнародні економічні відносини 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» є сформувати у студента 

загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, 

соціолінгвістичну, соціокультурну та побутову) для забезпечення їхнього ефективного 

спілкування в академічному та професійному середовищі. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами мовних професійно 

орієнтованих, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні системи мовленнєвих 

умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання. 

1.3. Кількість кредитів 2 

1.4. Загальна кількість годин 60 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

 2-й 2-й 

Семестр 

 3-й 3-й 

Лекції 

 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

18 год. 10 год. 

Лабораторні заняття 

 

 год.  год. 

Самостійна робота 

42 год. 50 год. 

Індивідуальні завдання  

год. год. 

1.6. Заплановані результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо - наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

знати: граматичний матеріал за темами «Наказовий спосіб дії»; базовий лексичний матеріал 

за темами «Житло», «Зустрічі та події». 

вміти: вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої діяльності; 

розуміти зміст нескладних текстів на конкретні та абстрактні теми;  

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1 

Тема 1. Житло. Опис квартири та житлових умов. Ознайомлення з газетними проспектами про 

винайм квартири. Діалог з агентом з нерухомості. Меблі. Розпорядок будинку. Доповідь про 

власну квартиру. Дієслова з прийменниковим керуванням. Давальний відмінок. Модальне 

дієслово dürfen. Ступені порівняння прикметників.  



Тема 2. Зустрічі та події. Формулювання привітань та побажань. Реакція на запрошення: згода 

або відмова. Основні частини тіла. Запис на прийом до доктора. Поради щодо здоров'я. 

Ознайомлення з нескладними новинами.   Дієслово werden. Дієслова з керуванням давального або 

знахідного відмінків. Модальні дієслова у минулому часі Präteritum. Форми минулого часу дієслів. 

Прийменники zu, von, mit, für. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1 

Тема 1 30  9   21 30  5   25 

Тема 2 30  9   21 30  5   25 

Усього годин 60  18   42 60  10   50 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

 3 семестр 

Розділ 1 

 

1 Тема 1. Житло. Підручник [1: 170-197], [2: 59-67; 110-113] 9 

2 Тема 2. Зустрічі та події. Підручник [1: 198-221], [2: 34-44; 59-68] 9 

Разом  18 

5. Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Розділ 1 Підготовка індивідуального читання(14 год.), підготовка до практичних 
занять(16 год), презентації(5год.), робота зі словниками та аудіо- та 

відеоматеріалами, включаючи електронні(7 год). 

42 

Разом  42 

6. Індивідуальне завдання 

Не передбачено 

                                                                  7. Методи контролю 

3 семестр  
1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота(комбінований тест). 

2. Підсумковий контроль:   письмова екзаменаційна робота (комбінований тест/переклад) 

Шкала відповідності оцінки(за національною системою) кількості помилок 

 Кількість 

активних 

моментів 

Кількість 

штрафних 

балів на «5» 

Кількість 

штрафних 

балів на «4» 

Кількість 

штрафних 

балів на «3» 

Кількість 

штрафних 

балів на «2» 

Переклад 50 0-7,5 8-15 15,5-25 25,5 і більше 

Комбінований 

тест 

80 0-8 8-24 25-40 36 і більше 

8. Схема нарахування балів 

семестр 3  (екзамен) 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 екзамен Сума 
Розділ 1 

Контрольна робота, 

передбачена 

навчальним планом 

Індивідуаль

не завдання 
Разом 

Т1 Т2      

30 (мін15.) 30 (мін15.)   60 40 100 



Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

Зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Anne Buscha. Szilvia Szita. Begegnungen A1+. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs-und 

Arbeitsbuch. – Schubert-Verlag, 2012 – 238 S. 

2. Anne Buscha. Szilvia Szita. A Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. 

Sprachniveau A1–A2. – Schubert-Verlag, 2010 – 186 S. 

Допоміжна 

1. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann. Grammatik Intensivtrainer A.  – Berlin : Langenscheidt, 

2006. 

2. Monika Reimann. Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber Verlag : 

2000. – 237 S.                

3. Susan Kaufmann, Lutz Rohrmann, Petra Szablewski-Cavus. Orientierungskurs: Geschichte, 

Instintutionen, Leben in Deutschland. – Berlin : Langenscheidt, 2005. –  218 S. 

 

10.2. Інформаційні ресурси 

1. Німецькомовна преса. 

2. Телевізійні ділові новини й огляди (Die Deutsche Welle) – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.dw.de 

3. Інформаційно - публіцистичний журнал (Der Spiegel) – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.spiegel.de 

 

http://www.dw.de/
http://www.spiegel.de/
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