
Опис навчальної дисципліни  ВВ 2.1.02                                                              

Іноземна мова ( друга ) 
назва дисципліни 

 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань  

(шифр, назва)                   

0403 Системні науки та 

кібернетика 

Кількість кредитів – 3ЄКТС Методи навчання 

 

Практичні заняття з 

застосуванням аудіо- та 

відеоматеріалів. Спеціальність  

 (код, назва)               

6.040302 Інформатика 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

(бакалавр/магістр)  

бакалавр 

Лекції: 

- - 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

вибіркова 

34 - 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 

 

Модульні контрольні роботи, 

самостійні роботи 

 

 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 рік 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр         ІІІ - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:    2 години 

- самостійна робота: 2 години 

56 - Форма підсумкового контролю 

Залік 

 

 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – німецька 

1/2 - Передумови навчання 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування комунікативної компетентності рівня 

А2, достатньої для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої 

діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях. Основним 

завданням вивчення дисципліни є формування у студентів мовної та мовленнєвої 

компетенції, соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції, дискурсивної  та 

стратегічної     компетенції.  Студент повинен знати лексику, граматику, фонетику, 

орфографію німецької мови відповідно до комунікативних тем, які вивчаються. Студент 

повинен вміти спілкуватися в ситуаціях з непідготовленим мовленням відповідно до тем, які 

вивчаються, використовувати у мовленні мовленнєві форми  «повідомлення», «опис», 

«міркування», спілкуватися з тем підготовленого мовлення у  формі монологу або різних 

типів діалогу, використовувати оглядове читання для пошуку потрібної інформації, 

використовувати додаткову інформацію з метою кращого усвідомлення суті прочитаного, 

написати листа другові, викладаючи різні факти. 

Програма навчальної дисципліни: Сім’я.  Розпорядок дня. Кар’єра і навчання. Харчування. 

Житло. Професії. Вільний час. Орієнтування на місцевості. У місті. Здоров’я. Торгівля. 

Сервіс. Харчування. Спорт.  Подорожі. Освіта та кар’єра. Свята. Засоби інформації. 

Бібліографія: 1.Schritte International A1-A2 Deutsch als Fremdsprache. 2.Hueber Verlag, 2010; 

3.Schritte International. Intensivtrainer. Hueber Verlag, 2010; 4.Schritte International. Lesemagasin. 

Hueber Verlag, 2011;  

Методичне забезпечення: словники, довідники, засоби зорової наочності, автентичні 

тематичні публікації у німецькомовних періодичних виданнях, навчальні аудіо- та 

відеоматеріали. 

Викладач:старший викладач Ковальчук Ніна Дмитрівна, викладач Галай Ольга Петрівна. 

Факультет: Природничо-географічної освіти та екології 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-84 


