




1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

Курс «Друга іноземна мова (німецька)» є однією із 

обов’язкових дисциплін, складеної із урахуванням вимог 

кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу й входить у зміст навчального плану з підготовки 

здобувачів професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» із Спеціальності 242 «Туризм», Галузі знань 24 

«Сфера обслуговування» 

Мета вивчення полягає у формуванні практичних навичок спілкування 

німецькою мовою з професійною метою та передбачає 

досягнення студентами достатнього рівня комунікативної 

компетенції, яку складають вміння, отримані на основі 

лінгвістичних, соціолінгвістичних та лінгвокраїнознавчих 

знань. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

У процесі вивчення навчальної дисципліни передбачається 

виконання наступних завдань: 

• набуття навичок практичного володіння іноземної 

мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики зумовленої повсякденними потребами; 

• набуття навичок практичного володіння іноземної 

мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики зумовленої професійними потребами; 

• користування усним монологічним і дилогічним 

мовленням у межах побутової та фахової тематики; 

• перекладу з іноземної мови на рідну текстів загально 

економічного та технічного характеру. 

Пререквізити  Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих під 

час опанування таких дисципліни професійної підготовки як 

«Іноземна мова (за проф..спрямуванням)» 

Результати 

навчання 

Повинні відповідати наступним пунктам ОПП: 

РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у 

професійній діяльності. 

РН 14. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг у професійній діяльності. 

 

  



2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –6  
Галузь знань     

24 Сфера 

обслуговування 

 

Спеціальність    

242 «Туризм» 

 

 

 

Рівень 

професійного 

ступеня «фаховий 

молодший 

бакалавр» 

Обов’язкова  

Модулів – 6 Рік підготовки 

Змістових модулів – 

6 
2,3(1,2)-й 2-й 

Загальна кількість 

годин –  180 

Семестр 

4,5,6(2,3,4)- й 3,4-й 

Лекції 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

60 год. 18 год. 

Лабораторні 

год.  год. 

Самостійна робота 

120 год.  162 год. 

В т.ч. індивідуальні завдання:  

20 год. 

Вид контролю:  

4,5,6 (2,3,4) 

семестр-залік 

 

3,4 семестр - 

залік 

 

  



3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі 
усь

ого 

у тому числі 

л п інд. 
с.р

. 
 л п інд. с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Курс 2(1) Семестр 4(2) 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Прибуття гостей. 

Тема 1. Begrüßung. 

Ankunft der Gäste. 

Привітання. Прибуття 

гостей. 

18  6  12  16  2  14  

Тема 2.  

Höflichkeitsformen. Формули 

ввічливості 

12  4  8  14  2  12  

Разом  

за змістовим модулем 1 

30  10  20  30  4  26  

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Люди та подорожі 

Тема 3. Menschen und Reisen. 

Люди та подорожі 

18  6  12  16  2  14  

Тема 4. Zimmer 

und Frühstück. 

Номер у готелі та 

сніданок. 

12  4  8  14  2  12  

Разом  

за змістовим модулем 2 

30  10  20  30  4  26  

Усього годин за 4(2) семестр 60  20  40  60  8  52  

Курс 3(2)  Семестр 5(3) 

                                                                              Модуль 1 

Змістовий модуль 3. Листування та телефонна служба. 

Тема 5. Korrespondenz 

und Telefondienst. 

Листування та 

телефонна служба. 

12  4  8  14  2  12  

Тема 6. Auskunft am Telefon 

geben. Консультації по 

телефону 

18  6  12  16  2  14  

Разом  

за змістовим модулем 3 

30  10  20  30  4  26  

 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Готельний сервіс 

Тема 7 

Hotelservice. 

Готельний сервіс 

18  6  12  16  2  12  



Тема 8 Hinweise, 

Auskünfte und 

Mitteilungen. 

Вказівки, справки 

та повідомлення 

12  4  8  14  2  14  

Разом 

 за змістовим модулем 4 

30  10  20  30  4  26  

Усього годин за 5(3) семестр 60  40  20  60  8  52  

 
Курс 3(2)  Семестр 6(4) 

Модуль 1 

Змістовий модуль 5. Спеціальні пропозиції  

Тема 9. Angebote am 

Urlaubsort Спеціальні 

пропозиції у місці 

відпочинку 

18  6  12  16  2  12  

Тема 10. Was kann ich für Sie 

tun? Чим можу допомогти? 

12  4  8  14  2  14  

Разом  

за змістовим модулем 5 

30  10  20  30  4  26  

                                                                              Модуль 2 

                                                Змістовий модуль 6. Чого хочуть клієнти 

Тема 11. Was möchten die 

Gäste. Чого хочуть клієнти. 

16  6  10  16  2  14  

Тема 12 Abreise der Gäste. 

Відїзд клієнтів 

14  4  10  14  2  12  

Разом  

за змістовим модулем 6 

30  10  20  30  4  26  

Усього годин за 6(4) семестр 60  20  40  60  8  52  

 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Формули ввічливості 20 26 

2 Люди та подорожі 20 26 

3 Листування та телефонна служба. 20 26 

4 Готельний сервіс  20 26 

5 Спеціальні пропозиції у місці відпочинку 20 26 

6 Відїзд клієнтів 20 26 

 Разом 120 162 

 

 

 

 

 



 

4. Індивідуальні завдання 

 

Для розвитку навичок аудіювання, читання, і мовлення студенти самостійно 

працюють з  відео матеріалами програми “Nicos Weg” і виконують вправи в 

онлайн форматі за відео курсом за наступними темами: 

 Знайомство. 

 Пошук житла 

 Телефонні розмови. 

 Призначення зустрічей. 

 Прийом гостей і відвідувачів. 

Використання відеокурсу “Nicos Weg” для самостійної та індивідуальної 

роботи сприяє розвитку вміння працювати з електронними джерелами, 

створенню фонетичної бази для практики мовлення, яка є невід’ємною 

частиною підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 242 

«Туризм» 

 

 

5. Методи навчання 
 Інформаційно – рецептивний 

(пояснювально – ілюстративний) 

 Словесні (пояснення, розповідь, лекція, 

бесіда), наочні (ілюстрація, 

демонстрація), практичні вправи. 

 Проблемного викладу. Проблемно-

пошукові, дослідницькі, аналітичні.  

 Репродуктивний. (Пояснення студента, 

виконанняв прав за зразком). 

 Евристичний – виконання пошукових 

завдань за допомогою вчителя. 

 

6. Система контролю та 

оцінювання. 
 Вибіркове усне опитування на занятті. 

 Фронтальна перевірка виконання 

домашніх завдань. 

 Виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування завдань, 

письмові відповіді на окремі запитання. 

 Оцінка активності студента у процесі 

занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх 

відповідей і т. ін.  

 Письмова (до 45 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім 

контентом дисципліни Zoom, Skype, Moodle. 



 

8. Політика дисципліни.  Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, 

творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації 

викладача.  

 Самостійна робота включає в себе 

теоретичне вивчення питань, що 

стосуються лексико-граматичних тем 

практичних занять, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань 

за відеокурсом з метою закріплення 

вищевказаного матеріалу та розвитку 

вимови. 

 Студент, який спізнився, має право бути 

присутнім на занятті, але при цьому не 

отримує максимального балу за заняття. 

(75%) 

 За використання телефонів і 

комп’ютерних засобів без дозволу 

викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і 

зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

 Усі завдання, передбачені програмою, 

мають бути виконані у встановлений 

термін. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату. Ліквідація 

заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну.  

 Здобувачам освіти після аудиторних 

занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів 



(підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

Політика щодо академічної доброчесності: 

 Під час роботи над завданнями не 

допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет 

ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

 Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. 

 У разі виявлення факту плагіату студент 

отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання, які 

передбачені у силабусі. 

 Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти.  

 

Поточний контроль і оцінювання проводиться у формі усного опитування, 

перевірки самостійної роботи і модульної контрольної роботи.  

 

Приклад для модуля 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

балів 

(ПК) 

Тест 

(МК) 

Раз

ом  

(М) Змістовий модуль 2  Люди та подорожі. 

Тема 1: Люди та подорожі, Тема 2: Номер у готелі та 

сніданок. 

Знання 

лексики 

граматики 

Робочий 

зошит 

Робота на 

практичному 

занятті 

Епізод відео 

курсу 

     10 5 10 5 30 20 50 

 

 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 2:  Прибуття 

гостей. 

Змістовий модуль: 2 Люди та 

подорожі 



Тема 1 

Привітання. 

Прибуття 

гостей. 

Тема 2  

Формули 

ввічливості 

Разом 

за 

ЗМ1 

Тема3  

Люди та 

подорожі 

Тема4 

Номер у 

готелі та 

сніданок 

Разом 

за 

ЗМ2 

 

5 3 5 3 5 2 5 2 30 5 3 5 3 5 2 5 2 30 60 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Питання до заліку чи екзамену.  

Модульний контроль проводиться після вивчення тем одного змістового 

модуля  в формі письмової контрольної роботи, яка складається з  5 завдань по 

4 бали. Для отримання максимальних 20 балів необхідно повністю виконати всі 

завдання. Кожна робота включає: 

 Завдання 1 Перевірка лексики (вибрати слово-термін із 

запропонованих, щоб утворити правильне визначення чи речення, 

поєднати термін з його визначенням, тощо); 

 Завдання 2 Перевірка граматики (вибрати правильну граматичну 

форму, скласти питання до відповідей, поставити дієслова в потрібну 

форму, скласти речення із запропонованих слів, тощо). 

 Завдання 3 Прочитати текст та виконати завдання до нього (відповісти 

на питання, визначити правдиві чи неправдиві твердження, розставити 

заголовки, тощо). 

 Завдання 4 Перекласти короткий текст зі змістом однієї з тем, що 

вивчалися. 

 Завдання 5 Перевірка вмінь  ділової комунікації (скласти діалог 

підбираючи правильні репліки і іх послідовність) 

 

Залік проводиться 1 раз на семестр після вивчення матеріалу  2 змістових 

модулів на основі результатів поточного  та модульного контролю. Студентам, 



що отримали після двох модулів в сумі 60 балів з максимальних 100, залік 

виставляється автоматично. 

 

Студенти, що по результатах 2 модулів не отримали необхідних 60 балів, 

здають протягом 2х тижнів після заліку додаткові індивідуальні завдання: 

Виконання однієї із запропонованих тем і видів  індивідуальних завдань дає 

студенту 10 додаткових балів. 

Робота з Відео курсом ділової англійської мови “Nicos Weg”. Виконання вправ 

за відео курсом за наступними темами.  

 Знайомство. 

 Формули ввічливості 

 Пошук житла 

 Телефонні розмови. 

 Призначення зустрічей. 

 Прийом гостей і відвідувачів. 

  

 

11. Рекомендована література 

Основна: 

1. U. Cohen, N Grandi. Zimmer frei Neu.  - Berlin, 2012. 90 с. 

2.Jutta Müller, Thomas Storz. Delfin. Teil 1. -  Heuber Verlag, 2013. -  148 с. 

3. Paola Barberis, Elena Bruno. Deutsch im Hotel. - Max Heuber Verlag, 2012.144 с. 

4.Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. К.: Логос, 2012. 352с. 

5. Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. Вид.2-е, виправ.і доп. - 

Тернопіль: навчальна книга- Богдан, 2016.  208 с. 

 

Додаткова:  

1. Heikock, arl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus u.a. Themen Aktuell 1. Kursbuch + 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag : München. 2013. 160 S. 

 2. Паремська Д.А.  Практична граматика (Німецька мова) 9-е видання, 

перероблене. — Київ: Арій, 2012. 351 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1.https://www.dw.com/ru/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-

%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9

/s-2559 

2. https://rss.dw.com/xml/DKpodcast_deutschtrainer_videos_rus.  

3.https://mentor.duden.de/ 



4. https://www.deutsch-perfekt.com/ 

5. https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm?wt_sc=dfd 

6. https://de.duolingo.com/ 
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