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Дисципліна  
«Іноземна мова ІІ (німецька)» 
Дисципліна «ІМ ІІ (німецька)» є одним із 
компонентів варіативної частини підготовки 
здобувачів вищої освіти «Бакалавр» певних 
спеціальностей і передбачає німецькомовну 
підготовку студентів без попередньої наявності у 
них будь-яких знань з дисципліни.  
На момент завершення курсу студенти мають 
набути рівня А 2 / «елементарний користувач» 
відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій 
з мовної освіти. 



 
 

 

Дисципліна  
«Іноземна мова ІІ (німецька)» 
Курс викладається протягом двох навчальних 
років, у 5-8-му семестрах. 
Предметом дисципліни є система німецької мови 
(фонетичний, лексичний та граматичний матеріал) 
і способи її використання у міжкультурно-
комунікативній особистій, побутовій, академічній 
та професійній діяльності.  



 
 

 

Дисципліна  
«Іноземна мова ІІ (німецька)» 
Курс з дисципліни «ІМ ІІ (німецька)» передбачає:  
Практичну комунікативно-діяльнісну міждисциплінарну, 
соціокультурну, інтеркультурну та професійну орієнтацію занять, 
у центрі уваги яких знаходиться студент. 
Навчання спрямоване на формування і розвиток у студентів 
- основних навичок і вмінь у соціальному та професійному 
усному і письмовому німецькомовному спілкуванні, 
- стратегій самостійного опанування іноземної мови та роботи з 
інформаційними джерелами, 
- креативного та критичного мислення, 
- роботи у команді, 
- здатності діяти на принципах поваги до різноманіття думок, 
індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей.   

 



 
 

 

Німецька мова 

лексичний матеріал в обсязі побутової та країнознавчої 
тематики, що передбачена програмою навчання; 
продуктивний граматичний мінімум, який 
включає особові займенники, систему дієслова у 
теперішньому та минулому часі Perfekt, дієслова sein та 
haben, дієслова зі змінюваним кореневим голосним, 
дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними 
префіксами, модальні дієслова, зворотні дієслова, Partizip II, 
управління дієслів, заперечення nein, doch, nicht, 
прийменники, присвійні займенники, означені артиклі 
der/das/die, неозначені артиклі ein/ein/eine, заперечні 
артиклі kein/kein/keine, неозначений займенник man, 
множину іменників та займенників, відмінювання іменників, 
відмінювання особових та присвійних займенників, ступені 
порівняння прикметників та прислівників, числівники 
кількісні та порядкові, словотвір, порядок слів у простому та 
питальному реченнях, окличні форми дієслова, Konjunktiv II; 
мовленнєві форми, властиві для регістрів загальновживаного 
мовлення. 

Програмні результати навчання: знання 
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Німецька мова 

• володіти вимовою всіх звуків та основними 
інтонаційними моделями на рівні 
комунікативної достатності;  

• розуміти спрощене мовлення 
загальновживаного характеру стандартною 
мовою у нормальному темпі;  

• Брати участь в усному спілкуванні в 
соціально-побутовій та професійній сфері  
в межах лексичного мінімуму та тематики, 
передбачених програмою;  

• робити короткі презентації з певного кола 
тем соціально-побутового та професійного 
спрямування;  

• складати певні письмові нотатки, писати 
короткі листи. 

Програмні результати навчання: уміння 
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Підручник: MENSCHEN 

Новий навчальний комплекс 
«Menschen» – це 
найсучасніший  курс німецької 
мови для молоді та дорослих 
від видавництва HUEBER, 
світового лідера з постачання 
навчальних матеріалів для 
опанування німецької.  
Завдяки інноваційній концепції 
гармонійного поєднання 
нейродидактики та 
лінгвопсихології цей курс 
спонукає до вивчення 
німецької через позитивні 
емоції та успіх і є захопливим 
зануренням у світ власних 
можливостей. 

Автори: Franz Specht, Sandra Evans, Angela Pude 
Видавництво: Hueber 
Рік видання: 2017 



 
 

 

Підручник: MENSCHEN 

•чітка модульна система; 
•кожний розділ – це окрема актуальна 
історія з життя звичайних людей, що  
відображає їхні переживання та 
спонукає до вільного вираження власної 
думки щодо наданих життєвих ситуацій; 
•стислі прозорі об'єми інформації,  
численні ілюстрації та візуальні схеми, 
комунікативна орієнтація;  
•окрема літературна сторінка з цікавою 
історією-серіалом; 
•детальний глосарій до кожного 
розділу; 
•максимум можливостей для самостійної 
роботи; 
•мультимедійний пакет із 
відеосюжетами, країнознавчою 
інформацією, завданнями з бізнес-
тематики, диктантами та вправами для 
повторення матеріалу.  

Ключові особливості: 



 
 

 

Німецька мова. Основні теми: #1 
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ANGABEN ZUR PERSON. BERUFE /  
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. ПРОФЕСІЇ. 

FAMILIE / СІМ’Я 

GEGESTÄNDE, PRODUKTE, PREISE  
/ ПРЕДМЕТИ, ПРОДУКТИ, ЦІНИ 

BÜRO UND TECHNIK / ОФІС ТА ТЕХНІКА 
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FREIZEIT, HOBBY,  
KOMPLIMENTE, VERABREDUNGEN/ 
ВІЛЬНИЙ ЧАС, ХОБІ,  
КОМПЛІМЕНТИ, ДОМОВЛЕНОСТІ 

EINKAUFEN, LEBENSMITTEL,  
EINLADUNG ZU HAUSE /  
ПОКУПКИ, ПРОДУКТИ  
ХАРЧУВАННЯ, ЗАПРОШЕННЯ  
ДОДОМУ 

REISEN, VERKEHRSMITTEL  
/ ПОДОРОЖУВАННЯ,  
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 



 
 

 

Німецька мова. Основні теми: #2 
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TAGESABLAUF, FESTE,  
VERGANGENES / РОЗПОРЯДОК ДНЯ, 
СВЯТА, МИНУЛЕ 

WOHNEN / ЖИТЛО 

IN DER STADT / У МІСТІ 

WEGE BESCHREIBEN /  
ОПИСАННЯ ШЛЯХУ  
ДО ПЕВНОГО ОБ’ЄКТУ 
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GESUNDHEIT, KRANKHEITEN,  
BEFINDEN / ЗДОРОВ’Я, 
ХВОРОБИ, САМОПОЧУТТЯ 

PLÄNE UND WÜNSCHE /  
ПЛАНИ ТА НАМІРИ 

REISE, URLAUB, FERIEN /  
ПОДОРОЖІ, ВІДПУСТКА,  
КАНІКУЛИ 

15 AUSSEHEN UND CHARAKTER /  
ЗОВНІШНІСТЬ ТА ХАРАКТЕР 



 
 

 

DANKE! 
BIS BALD! 
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