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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Практичний курс другої 

іноземної мови і перекладу (нім. мова)” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 035 Філологія. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є засвоєння різних видів 

мовленнєвої діяльності, яке після закінчення навчання дозволило б майбутнім 

перекладачам досягнути рівня знань, навичок і вмінь першої іноземної мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: Практичний курс другої іноземної мови і перекладу 

(нім. мова) тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як “Вступ до 

перекладознавства”, “Вступ до мовознавства”. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

В осінньому семестрі: 

1. Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Вводно-фонетичний курс. Основні поняття. Мовний апарат. 

Класифікація голосних та приголосних.  Правила читання довгих та коротких 

голосних. Наголос у простих і складних словах. Поняття про інтонацію. 

Тема 2. Wir lernen Fremdsprachen. Граматика. Презенс (теперішній час) 

дієслів. Особові займенники. Іменник та вживання артикля. Складений іменний 

присудок. Порядок слів у розповідному, питальному та спонукальному 

реченнях. 

2. Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Im Übungsraum. Однина та множина іменників. Відмінювання 

іменників. Заперечення в німецькій мові. Відмінки. Відмінювання артикля. 

Тема 2. Familie Müller. Презенс сильних дієслів. Імператив. Присвійні 

займенники. Прийменники зі знахідним відмінком (з аккузативом). 

У весняному семестрі: 

3. Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Ein Brief. Іменник у давальному відмінку (в дативі). Особові 

займенники у знахідному та давальному відмінках.  

Тема 2. Die Wohnung. Прийменники з давальним відмінком (з дативом). 

Порядок слів із доповненнями в давальному та знахідному відмінках. 
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Прийменники із знахідним та давальним відмінками. Дієслова, що керують 

знахідним та давальним відмінком.  

4. Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Peters freier Tag. Презенс дієслів із sich. Форма дієслів минулого часу 

(перфект). Субстантивація інфінітива. 

Тема 2. Die Post. Модальні дієслова. Презенс модальних дієслів. 

Складносурядне речення. Кількісні числівники. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс другої 

іноземної мови і перекладу (нім. мова)” є оволодіння таким рівнем знань, який 

забезпечить необхідну для фахівця комунікативну спрямованість у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формах.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Практичний курс другої 

іноземної мови і перекладу (нім. мова)” є оволодіння навичками оглядового 

інформативного та поглибленого читання текстів німецькою мовою, участь в 

бесідах на загальні теми, читання та переклад зі словником на рідну мову 

художніх текстів; читання без словника нескладних текстів з метою пошуку 

необхідної інформації; вміння анотувати та реферувати рідною мовою тексти за 

вивченими темами. 

1.3.  У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 

сформовані такі компетентності: 

інтегральна: ІК1. Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні 

завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі 

перекладу, або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів системи наук, що формують лінгвістику 

загальні: ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних 

концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК6. Навички використання інформаційних та комунікативних 

технологій 

ЗК10.Уміння працювати автономно та в команді 
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спеціальні  

(фахові): ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК3. Знання сучасних загальних теорій перекладу, що визначають 

стратегії перекладу та розглядаються із двох головних позицій: 

жанри перекладної літератури і жанрово-інформаційна домінанта 

оригінальних текстів, що визначає методи перекладу; уміння 

розрізняти типи текстів і види їх перекладу 

ФК5. Практичні навички перекладацької діяльності в різних галузях 

народного господарства, науки, культури 

ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад різностильових 

текстів високого рівня складності; вміння здійснювати 

перекладацький аналіз тексту, ідентифікувати контекстуальні 

значення мовних одиниць, застосовувати лексико-граматичні 

трансформації; знання правил перекладу кліше, реалій, 

фразеологічних одиниць, суспільно-політичної термінології тощо. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 правила читання, характеристику артикуляції голосних, лабіалізацію голосних 

в німецькій мові, основні правила фразового та словесного наголосу, основні 

інтонаційні структури; 

 часові форми дієслова, дієслова з відокремлюваним префіксом, зворотні 

дієслова, керування дієслів, наказовий спосіб, інфінітив з часткою „zu“ та без 

неї, вживання артиклю, класифікація займенників, відмінювання займенників, 

вживання прикметників, числівників, прийменників, прислівників, 

сполучників; 

 знати лексику за темами передбаченими даною програмою; 

вміти: 
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 аудіювати розповідь, повідомлення, бесіду, як безпосередньо, так  і звукову, 

яка містить 50% лексичних одиниць, про значення яких можна дізнатися з 

контексту; 

 коротко переказувати зміст друкованого тексту, обсягом 3500-4000 

друкованих знаків після 20-ти хвилинної підготовки, виражати своє 

відношення до прочитаного і вести бесіду по цьому тексту; 

 робити самостійно підготовлене повідомлення тривалістю не менш 7-8 

хвилин, вимагаючи міжтематичного комбінування мовного матеріалу; 

 вести діалогічну бесіду на задану ситуацію; 

 виступати з висловлюваннями без попередньої підготовки; 

 писати диктанти обсягом 1000 друкованих знаків; 

 писати перекази двічі прослуханого з голосу або з плівки тексту обсягом до  

1200 друкованих знаків. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 435 години/ 14,5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

В осінньому семестрі: 

Змістовий модуль 1. Вводно-фонетичний курс. Основні поняття. Мовний апарат. 

Голосні та приголосні звуки. Класифікація голосних. Основні відмінності 

німецьких голосних звуків від українських. Класифікація приголосних. Основні 

відмінності німецьких приголосних звуків від українських. Правила читання 

довгих та коротких голосних. Наголос у простому слові. Артикль. Наголос у 

складних словах. Поняття про інтонацію. Інтонація простого непоширеного 

речення з дієслівним присудком. Інтонація питального речення без питального 

слова. Інтонація простого поширеного речення з дієслівним присудком. Інтонація 

спонукального речення. Інтонація поширеного питального речення з питальним 

словом. Інтонація питального речення без питального слова. Інтонація звернення. 

Презенс (теперішній час) дієслова. Особові займенники. Іменник та артикль. 

Презенс (теперішній час) дієслова sein “бути”. Підмет. Складений іменниковий 

присудок. Вживання артикля. Порядок слів у розповідному реченні. Порядок слів 
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у питальному реченні. Порядок слів у спонукальному реченні. Текст: Wir lernen 

Fremdsprachen. 

Змістовий модуль 2. 

Іменник в однині та множині. Відмінювання іменників. Іменник у знахідному 

відмінку (в акузативі). Презенс дієслова haben “мати”. Заперечення в німецькій 

мові. Відмінки.  Питання відмінків. Відмінювання артикля. Текст: Im Übungsraum. 

Презенс сильних дієслів зі змінюваною голосною. Імператив (наказовий спосіб). 

Присвійні займенники. Відмінювання особових займенників в називному та 

знахідному відмінках. Прийменник зі знахідним відмінком (з аккузативом). Текст: 

Familie Müller. 

В осінньому семестрі: 

Змістовий модуль 1. Іменник у давальному відмінку (в дативі).  Особові 

займенники у знахідному та давальному відмінках. Порядок слів із доповненнями 

в давальному та знахідному відмінках. Прийменники з давальним відмінком 

(дативом). Дієслова kennen та wissen. Утворення прикметників та іменників за 

допомогою префікса un-. Текст: Ein Brief. Прийменники із знахідним та давальним 

відмінками. Дієслова, що керують знахідним та давальним відмінком. Дієслова з 

відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. Текст: Die Wohnung. 

Змістовий модуль 2. Презенс дієслів із sich. Форма дієслів минулого часу 

(перфект). Субстантивація інфінитива. Текст: Peters freier Tag. Модальні дієслова. 

Презенс модальних дієслів. Складносурядне речення. Кількісні числівники. 

Утворення дієслів за допомогою префікса ver-. Текст: Die Post. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для 

начинающих. Издание 6-е, переработанное и дополненное. – М.: Лист Нью, 

2002 – 880 с.  

2. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та 

учнів. / Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кучинський 

Б.В., Білоус О.І., Артамоновська С.П. – 2-е видання, виправлене та доповнене. 

– Вінниця: НОВА КНИГА, 2002– 334 с. 
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3. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка. Deutsch ohne Probleme: В 2 т. – 1 

Т. – Киев: Логос; М.: Рольф, 2000. – 480 с. 

4. Ангелика Г. Бек. Немецкий за 30 дней. Киев: Методика, 2004. 

5. Е.В. Нарустранг Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие.    

– СПб.: Издательство Союз , 2003. – 368 с. – (Изучаем иностранные языки). 

Допоміжна 

1. Soft skills: універсальні навички європейського рівня [Електронний ресурс] / 

Іламі Ясна. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://studway.com.ua/soft-

skills/.  

2. Europe needs better jobs for better-matched skills. – Cedefop survey. (2015). 

Retrieved from https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-

media/press-releases/europe-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefop. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік (в осінньому 

семестрі), іспит (у весняному семестрі). 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, усний та письмовий 

переклад, усні відповіді 

 

 


