
1.Код:  ПП 31 

2.Назва: ІНОЗЕМНА МОВА (ДРУГА) 

3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий ВНЗ 

4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): короткий 

5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент:  другий-четвертий 

6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3-8 семестри 

7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 17 

8.Прізвище лектора: Сухов О.А.., Іваненко С.М., Петровська О.Я. 

9.Результати навчання:   

Знання лексики за професійним спрямуванням, граматики, фонетики, орфографії 

іноземної мови відповідно до комунікативних тем, що вивчаються. 

Вміння у чотирьох видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, 

письмо) 

 

компетентності: іншомовна комунікативна (мовленнєва) компетентність; іншомовна 

лінгвістична (фонетична, лексична, граматична, аудіювання) компетентність; 

соціокультурна компетентність 

 

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…):  

11.Зміст курсу:  
Для німецької мови:  

1.1. Ich und meine Familie 

1.2. Essen und Trinken 

2.1. Wohnen 

2.2. Arbeit und Freizeit 

3.1. Freizeit 

3.2. Lebenslanges Lernen 

4.1. Beruf und Arbeit 

4.2. ln einer fremden Stadt 

5.1. Gesundheit 

5.2. Orientierung in der Stadt 

6.1. Service 

6.2. Konsum 

7.1. Feste und Feiertage 

7.2. Kennenlernen 

8.1. Mahlzeiten 

8.2. Arbeitswelt 

9.1. Sport und Fitness 

9.2. Ausbildung und Karriere 

10.1. Am Wochenende 

10.2. Warenwelt 

11.1. Kommunikation 

11.2. Reisen 

12.1. Geld 

12.2 Lebensstationen 

13.1. Ukraine und Deutschland 

Для французької мови:  

1. Module 1. Le temps qui passe /Час. 

2. Module 2. Le caractère - la personnalité/Характер - особистість. 

3. Module 3. Les activités quotidiennes /Будні. 

4. Module 4. La vie professionelle / Професійне життя. 



5. Module 5. La maison - le logement /Моє помешкання. 

6. Module 6. La famille / Сім'я. 

7. Module 7. L'enseignement /Освіта. 

8. Module 8. Le tourisme - les vacances /Туризм - канікули. 

9. Module 9. Transport - circulation / Транспорт. Рух на вулицях 

10. Module 10. Cuisine - restaurant - café / Кухня. Ресторан. Кафе. 

11. Module 11. Le commerce / Бізнес 

12. Module 12. L'argent - la banque / Фінанси та банки 

13. Module 13. L'art et la culture / Мистецтво та культура 

14. Module 14.Les traditions et les coutume / Звичаї та традиції. 

12.Рекомендоване або обов'язкове  вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:  

 

13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:   

практичні заняття, самостійна робота. 

14.Форми та критерії оцінювання:      

Використовуються такі види контролю: 

1. поточний(нульовий, вхідний), 

2. рубіжний(модульний,тематичний, календарний) 

3. підсумковий(семестровий, державна атестація) 

4. відстрочений. 

Підсумковий контроль,  залік у 4,6,7 семестрі, 5 та 8 семестр екзамен.  
Шкала оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання. 

 

 

Рівень         

Характеристика відповідей  студента 

на питання теоретичного змісту на питання практичного змісту 

Низький Студент не усвідомлює  змісту 

питання, тому його відповідь не має 

безпосереднього відношення до 

поставленого питання. Наявна 

відсутність уміння міркувати. 

Обсяг висвітлених питань 

менше 50%. У студента 

відсутня  уява, необхідна для 

висвітлення питань. 

Задовільний Відповіді на питання  носять 

фрагментарний характер, 

відтворення знань  здійснюється на 

рівні запам’ятовування. Студент 

поверхово володіє умінням 

міркувати.  

Обсяг висвітлених питань у 

межах 50-70%. Студент погано 

володіє  засобами відтворення 

властивостей предметів, явищ, 

процесів. 

Достатній У відповідях на питання  

допускаються деякі неточності  або 

помилки непринципового характеру. 

Студент демонструє розуміння 

навчального матеріалу  і прагне 

логічно розмірковувати при 

відповіді.  

Обсяг правильно висвітлених 

питань більше 75%.  Відповідь 

містить окремі неточності і 

незначні помилки. 

Високий Студент дає повну і розгорнуту 

відповідь на питання. Його відповідь 

характеризуються  логічністю і 

послідовністю суджень, без 

Обсяг правильно висвітлених 

питань дорівнює 100%. Кожне 

висвітлене питання  супро-

воджується ґрунтовним 



включення випадкових і випадання 

істотних з них. 

поясненням.  

 

Сума балів 

за навчальну 

діяльність 

 

Оцінка   

ECTS 

            Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

     для заліку 

   90-100   A високий:   відмінно  

             зараховано    80-89  B достатній:   добре 

    70-79  C 

   65-69  D низький:    задовільно 

   60-64  E 

   35-39  FX незадовільний (з можли-

вістю повторного скла-

дання) 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

     0-34   F незадовільний ( з обов’яз-

ковим повторним вивчен-

ням  дисципліни )  

не зараховано з обов’язковим   

повторним вивченням  дисципліни 

15.Мова викладання:  

Німецька, французька 

 
 


