
Назва дисципліни «Друга іноземна мова спеціальності (німецька)» 

 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

 

Факультет МЕВ і ТБ.  
Цільова аудиторія – студенти 1-2 курсів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 

 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

 

Кандидат філологічних наук,   
доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу 
Пірог Інна Іванівна 
61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 365; тел. (057) 707-55-86. електронна адреса 
кафедри: dilovamova@karazin.ua. 

 

Попередні 

умови для 

вивчення 

дисципліни 

 

Вивчення дисципліни не передбачає попереднього 

засвоєння німецької мови  

Опис 

 

Мета дисципліни: 
Вивчення основ граматичного устрою та закономірностей 

функціонування сучасної німецької мови професійного 

спрямування.  
Очікувані результати навчання. 

Студенти мають: 

засвоїти: 

 граматичний матеріал за темами «Розповідне речення», 

«Питальне речення», «Дієслова та їх відмінювання», 

«Особові займенники», «Артикль», «Множина», 

«Заперечення», «Наказовий спосіб дії»; 

 базовий лексичний матеріал за темами «Привітання», 

«Друзі, колеги та я», «Офіс», «Місто». 

вміти: 

 використовувати активний матеріал в різних видах 

мовленнєвої діяльності; 

 розуміти зміст нескладних текстів на конкретні та 

абстрактні теми;   
Теми аудиторних занять та самостійної роботи  
Заплановано 2 теми, які вивчаються протягом  семестру  на  
практичних заняттях. 
 

Тема 1. Привітання. Діалоги. Назви міст, національностей, 
мов і країн. 
 

 Мовне володіння (Граматика): Особові займенники. 
Теперішній час дієслів. Числівники 1‒20. Побудова 



розповідного та питального речення. Означений 

артикль. Присвійний займенник. Алфавіт.  
 

Тема 2. Друзі, колеги та я. Діалоги з колегами. Опис офісу 

та відділів у великій організації. Дозвілля.  

Мовне володіння (Граматика): Іменник у називному 

відмінку. Означений та неозначений артикль. 

Займенники. Числівники від 20. Дієслово в 

теперішньому часі. Питальні речення. 

 Методи контролю результатів навчання  
- поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на практичних заняттях;  

- письмовий експрес-контроль; 

- тестові завдання; 

- виконання вправ і творчих завдань;  

- німецькомовне спілкування в ігрових професійних 

ситуаціях. 

Підсумковий контроль  
– у формі написання тестової роботи та складання заліку.  
 

 Мова викладання німецька 

 


