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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова» (німецька) базується 

на формуванні комунікативної, мовної, лінгвосоціокультурної компе-

тентності студентів в рамках комунікативного та компетентнісно-
орієнтованого підходів до навчання,  формування інтерактивних на-

вичок і вмінь усного та писемного німецькомовного мовлення з послі-

довним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльно-
сті згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти;  

забезпечення практичного володіння німецькою мовою як засобом 

усного і письмового спілкування у галузі туризму;  формування нави-

чок та вмінь самостійної роботи з оригінальним іншомовним матеріа-
лом за фахом та вміння користуватися іноземною мовою, як засобом 

спілкування з носіями мови. 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяєтьсяформуванню 
у студентів навичок практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професій-

ними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іно-
земні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мо-

вленням у межах побутової та фахової тематики; переклад з іноземної 

мови на рідну текстів фахового характеру; опанування новим словни-

ковим запасом, зокрема термінологією, специфічними граматичними 
явищами, притаманними фаховій літературі; навчити студентів раціо-

нально користуватись необхідними словниками; навчити студентів 

користуватись різними видами читання (ознайомчим, читанням-
переглядом, вибірковим, глобальним); навчити студентів вибирати та 

фіксувати суттєву інформацію, яка міститься в публікаціях; тренувати 

вміння використання іноземної мови в ситуаціях, з якими студенти 

можуть зустрітися в побуті та туристичній сфері.  
 

Учебная дисциплина «Второй иностранный язык» (немецкий) ба-

зируется на формировании коммуникативной, языковой, лингвосоци-
окультурной компетентности студентов в рамках коммуникативного и 

компетентно-ориентированного подходов к  обучению, формирование 

интерактивных навыков и умений устного и письменного немецко-
язычного общения с последующим совершенствованием каждого от-

дельного вида речевой деятельности согласно Общеевропейскими ре-

комендациями по языковому образованию; обеспечения практическо-

го владения немецким языком как средством устного и письменного 
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общения в сфере туризма; формирования навыков и умений самостоя-

тельной работы с оригинальним иноязычным материалом по специ-

альности и умение пользоваться иностранным языком, как средством 

общения с носителями языка. 
Основное внимание при изучении дисциплины уделяется форми-

рованию у студентов навыков практического владения иностранным 

языком в различных видах речевой деятельности в объеме тематики, 
обусловленной профессиональными потребностями; получение новой 

профессиональной информации через иностранные источники; поль-

зование устной монологической речью в пределах бытовой и профес-
сиональной тематики;  

перевод с иностранного языка на родной текстов профессиональ-

ного характера;овладения новым словарным запасом, в частности 

терминологией, специфическими грамматическими явлениями, харак-
терными для профессиональной литературы; научить студентов пра-

вильно пользоваться необходимыми словарями; научить студентов 

пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, чтением-
просмотром, выборочным, глобальным) научить студентов выбирать 

и фиксировать существенную информацию, которая содержится в 

публикациях; тренировать умение использования иностранного языка 
в ситуациях, с которыми студенты может встретиться в быту и тури-

стической сфере. 

 

Studienfach «Zweite Fremdsprache» (Deutsch) basiert auf der Bildung 
kommunikativer, sprachlicher, linguosoziokultureller Kompetenzen von 

Studierenden im Rahmen eines kommunikativen und kompetent ausgerich-

teten Lernansatzes;die Bildung der interaktiven Fertigkeiten und Fähigkei-
ten der  mündlichen und schriftlichen deutschsprachiger Kommunikation 

mit anschließender Verbesserung jeder einzelnen Art von Sprachaktivitäten 

gemäß den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen; 

Gewährleistung der praktischen Kenntnisse der deutschen Sprache als Mit-
tel der mündlichen und schriftlichen Kommunikation im Bereich des Tou-

rismus; 

die Fähigkeiten und Fertigkeiten der selbständigen Arbeit mit fremd-
sprachigem Originalmaterial in der Fachrichtung und die Fähigkeit der 

Verwendung der Fremdsprache als Kommunikationsmittel mit Mutter-

sprachlern, zu formen. 
Beim Spracherwerb wird einen besonderen Wert auf praktische Beherr-

schung der Fremdsprache in verschiedenen Arten von Sprachaktivitäten der 

durch die beruflichen Bedürfnisse bestimmten Thematik gelegt;  neue be-
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rufliche Informationsgewinnung aus den ausländischen Quellen; die Ver-

wendung der  mündlichen monologischen Sprache in der alltäglichen únd 

beruflichen Tätigkeit;Übersetzung der fachbezogenen Texte aus der Fremd-

sprache in die Mutterspache; Beherrschung des neuen Wortschatzes, insbe-
sondere der Fachbegriffe, der bestimmten grammatikalischen Erscheinun-

gen, in der Fachliteratur; den Studierenden beizubringen einschlägige Wör-

terbücher richtig zu benutzen, verschiedene Arten des Lesens zu verwenden 
(informatives, übersichtliches, selektives, globales), wesentliche Informati-

on auszuwählen und aufzuzeichnen; die Entwicklung von Fähigkeitender  

Fremdsprachenverwendung in den Situationen, mit denen die Studierenden  
im Alltag und im Tourismussektor konfontieren können. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька) 

укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачівпершого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
«Туризм» освітня програма Туризм, затвердженої наказом по універ-

ситету від 22 березня 2019 р., № 60. 

Предметом вивчення навчальної дисципліниєлексика, граматика і 

фонетика німецької мови.  
Метою дисципліни є опанування студентами комунікавтивнимим 

іншомовними компетенціями для задоволення потреб у спілкуванні на 

побутову та професійну тематику в усній та письмовій формах. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 
загальні: здатність спілкуватися іноземною мовою (К11); навички 

міжособистісної взаємодії (К12). 

спеціальні, фахові, предметні: здатність здійснювати моніторинг, 
інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформа-

цію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал (К24). 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 
програми: 

пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного 

простору (ПР04); 

розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт 
(ПР07); 

організовувати процес обслуговування споживачів туристичних 

послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікацій-
них і сервісних технологій та дотримання стандартів якості / норм 

безпеки (ПР09); 

володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні 
достатньому для здійснення професійної діяльності (ПР11); 

застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 

туристичних послуг (ПР12). 

Навчальна дисципліна є обов’язковою у відповідності до навчаль-
ного плану. 

Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік). 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Modul 1.Ich und meine Umgebung 

Thema 1. Alphabet. ErsteBekanntschft 
Ознайомлення з алфавітом німецької мови, фонетикою, правилами 

читання, написання букв, порядком слів та відмінюваням дієслів у те-

перішньму часі. 

Знайомство з різними формами привітаннями та прощання у фор-
мальних та неформальних ситуаціях. 

Вміти представити себе і запитати співрозмовника про те, як його 

звати, звідки він, де проживає та якими мовами говорить. 

 

Thema 2. Vorstellung 
Вміти представитися на німецькій мові, розповісти про своє хобі та 

вподобання і запитати про інтереси інших німецькою мовою; вміти 
називати дні тижня, пори року та місяці німецькою мовою; запитати, 

як справи, скільки років. Вміти лічити до 100. 

Рід іменників в німецькій мові. 

 
Thema 3. MeinHobby 

Вміти розповідати про свої захоплення та розпитувати своїх дру-

зів,про їх хобі.Розповідати про свій вільний час та про те, як прово-

дять вихідні дні. 
Утворення порядкових числівників. Вміти назвати свою дату наро-

дження та сказати, яка дата сьогодні.Відмінювання артиклів. 

 

Thema 4. MeineFamilie 
Ознайомитися та засвоїти лексику по темі «Моя родина». 

Вміти презентувати  свою сім’ю; розповідати про членів своїє ро-

дини, їх сімейний стан та захоплення;  розпитувати про членів сімей 
своїх друзів та знайомих. 

Присвійні займенники.Складні іменники. 

 
Thema 5. MeineTagesordnung 

Вміти розповідати про свій розпорядок дня; про свій робочий та 

вихідний день. 

Вміти називати час на німецькій мові. 
Відокремлювані та невідокремлювані префікси. 
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Вживання прийменників в німецькій мові. 

 
Thema 6. MeineWohnung 

Вміти презентувати своє житло: квартиру чи будинок.Вміти презе-
нтувати свою кімнату та описувати її. Вміти назвати,які меблі стоять в 

різних кімнатах. 

Відмінювання неозначених артиклів. 

 
Thema 7. LebensmittelundGetränke 

Засвоєння  лексики по темі «Продукти харчування». Розповідати 

про свої смаки та вподобання в їжі. Презентація німецької та україн-

ської кухні. 

 

Thema 8. ImKaufhaus 
Відділи в супермаркеті. Розвиток діалогічного та монологічного 

мовлення по темі. Вибір продуктів харчування та покупка одягу. Оп-
лата за товар на касі. 

 

Thema 9. ImRestaurant 
Види підприємств громадського харчування в Німеччині. Знайомс-

тво з меню. Замовлення страв в ресторані чи кафе. Оплата замовлення. 

Модальні дієслова. 

 
Thema 10. Gäste betreuen 

Зустріч гостейта проведенняїх до стіл. Запропонувати меню. Сто-

лові прилади. Сервірування столу. Прийняття оплати за замовлення. 

Modul 2. Hotel. Reisebüro 

Thema 11. Verkehrsmittel 
Засвоєння лексики по темі «Види транспорту».  Поїздка пятягом, 

літаком. На вокзалі. В аеропорту. 
Часові форми дієслів. 

 
Thema 12. RundumdieRezeption 

Зустріч гостей на рецепції. Заповнення формуляру. Здійснення оп-
лати за готель. Поселення та виселення гостей. Ознайомлення з пра-

вилами проживання в готелі. 

 



8 
 

Thema 13. ImHotel 
Засвоєнні лексики по темі. Описготельного номера.Хто працює в 

готелі та їх обов’язки.Види готелей. 

Ступені порівняння прикметників. 

 
Thema 14. Hoteldienstleistungen 

Послуги, які надає готель.Надання інформації про роботу відділів 

отелю.Задоволення бажань клієнтів готелю. 
 

Thema 15. Reklamationen 
Робота зі скаргами клієнтів. Етапи роботи зі скаргами: правильно 

зрозуміти суть скарги; прийняти скаргу; заспокоїти клієнта; правильно 
відреагувати на скаргу та направити її до відповідного адресата. 

Відмінювання прикметників. 

 
Thema 16. KorrespondenzimHotel 

Знайомство з видами кореспонденції в готелі.Структура та напи-

сання ділового листа.Ведення ділової кореспонденції. 

Пасивний стан дієслів. 
 

Thema 17. ImReisebüro 
Засвоєнні лексики по темі. 

Організація роботи туристичного агентства.Послуги, які надають 
туристичного агентства. 

 

Thema 18. Arten der Reisebüros 
Види туристичних агентств.Види відпочинку. 

Складні речення.Складносурядні речення. 

 
Thema 19. Berufsbild. Reisebüroassistentin 

Менеджер туристичного агентства: його завдання та основна дія-

льніть.Вимоги до знаь та вмінь, риси характеру менеджера туристич-

ного агнства.Облаштування робочого місця менеджера туристичного 

агентства. 
Складнопідрядне речення. 

 

Thema 20. Tourismus. Tourismusarten 
Значення, місце та роль туризму в світовій економіці. Історія роз-

витку туристичної сфери. Професії в туристичній фері. Види туризму.  
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