
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код:  
2. Назва: «Друга іноземна мова (німецька)»; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3,4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: к. пед. н., ст. викл. 
Купчик Л. Є.; 

9. Результати навчання:  

Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• здійснювати усне спілкування німецькою мовою в різних ситуаціях;  
• розуміти на слух основний зміст нескладних німецькомовних текстів, 

виголошених в уповільненому темпі; 
• читати і розуміти нескладні тексти різних жанрів та видів з різним ступенем 

розуміння їх змісту; 
• зафіксувати і передати письмово елементарну інформацію; 
• порівнювати явища німецької мови з рідною та англійською мовами; 
• володіти знаннями про культуру, історію, реалії німецькомовних країн.  

10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, контрольні заходи 

(3 семестр – залік, 4 семестр – залік) 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Іноземна мова 
/англійська/ (рівні А1–В2) 

12. Зміст курсу: 

• Інформація про людей. Континенти і країни. Числа. Просте розповідне і питальне 
речення.  

• Орієнтування у чужому місті. У готелі. Теперішній час дієслова. 
• Музика. Артикль. Іменник. 
• Робочий день. Організація вільного часу. Заперечення. Дієслова з відокремлю 

вальними префіксами. 
• Їжа, напої, покупки. Модальні дієслова.  
• Вивчення мов. Прийменник. Модальні дієслова. 

 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Optimal A1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache / [Müller M. et al.]. – München : Klett-
Langenscheidt, 2013. – 112 S. 

2. Optimal A1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache / [Müller M. et al.]. – Berlin : 
Langenscheidt, 2004. – 128 S. 

3. Müller M. Optimal A1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Intensivtrainer / Martin 
Müller, Lukas Wertenschlag.  – Berlin : Langenscheidt, 2005. – 83 S. 

4. Duden online-Wörterbuch. – Режим доступу : http://www.duden.de/woerterbuch. – 
Заголовок з екрана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

62 год. практичних занять, 116 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

Методи: традиційні, інтерактивні (рольові ігри, мозковий штурм, діалоги, полілоги), метод 
проектів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

І семестр: 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, письмові завдання. 

 

ІІ семестр: 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, письмові завдання. 

16. Мова викладання: українська, німецька. 

 

Завідувач кафедри                                          Тадеєва М. І., доктор педагогічних наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW OF THE DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: «German as a Second Foreign Language»; 

3. Type: Compulsory; 

4. Level of education: І (Baccalaureate); 

5. Year of study: 2; 
6. Terms of study: 3, 4; 

7. ECTS credits: 6; 

8. Lecturers: PhD, senior lecturer Larysa Kupchyk; 

9. Expected results:  

On the completion of the course students are expected to: 

• communicate orally in German in different situations; 
• listen to and comprehend the main content of simple German texts, pronounced at a normal 

pace;  
• read and comprehend simple texts of different genres with different level of understanding; 
• write down and exchange elementary information in a written way; 
• compare the notions of the German language with those of mother tongue and English; 
• know the culture, history and reality of German-speaking countries. 

 

10. Forms of training: practicals, individual work, assessment (term III – credit, term IV – credit) 

11. Disciplines that go before: English training course of A1-B2 levels 

12. Contents: 

• Information about people. Continents and countries. Numbers. Simple sentence. 
Interrogative sentence.   

• In a strange town/city. In the hotel. Present tense.  
• Music. Article. Noun.  
• Working day. Spare time. Negation. Verbs with the prefixes to be separated.  
• Food, beverages, shopping. Modal verbs.  
• Learning foreign languages. Prepositions. Modal verbs.  

 

13. Recommended manuals: 

1. Optimal A1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache / [Müller M. et al.]. – München : Klett-
Langenscheidt, 2013. – 112 S. 

2. Optimal A1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache / [Müller M. et al.]. – Berlin : 
Langenscheidt, 2004. – 128 S. 

3. Müller M. Optimal A1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Intensivtrainer / Martin 
Müller, Lukas Wertenschlag.  – Berlin : Langenscheidt, 2005. – 83 S. 

4. Duden online-Wörterbuch. – Mode of access : http://www.duden.de/woerterbuch.  

14. Academic activities and teaching methods: 

Practicals (62 hours); individual work (118 h). Total – 180 h.  

Methods of teaching: traditional, interactive (role games, brainstorming, dialogues), project method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Assessment forms and criteria: 
100-point scale of assessment. 
Term I: 
Current control (100 points): testing, interviewing, essays, assessing individual tasks. 
Final control: credit. 
Term ІІ: 
Current control (100 points): testing, interviewing, essays, assessing individual tasks. 
Final control: credit. 
 

16. Language of teaching: Ukrainian and German. 

 

Head of the Chair      Tadeyeva М. І., Doctor of Pedagogy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


