




Анотація 

Навчальна дисципліна «Лінгвокраїнознавство Німеччини» 

викладається згідно робочої навчальної програми, укладеної відповідно до 

кредитно-трансферної системи. Програма «Лінгвокраїнознавство 

Німеччини» призначена для студентів ІІІ курсу, які навчаються за 

спеціальністю «035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька». Курс  покликаний збагатити лінгвістичні і національно-

культурні знання спеціалістів-філологів, розширити їх перекладацькі й 

культурно-комунікативні можливості через комплексне вивчення зв’язку 

мови з культурою її носіїв. Зміст дисципліни охоплює найбільш проблемні 

питання дослідження специфіки мовного відображення дійсності та впливу 

мови на формування національного світогляду.  

Ключові слова: методика, лінгвістична дисципліна, технологія 

навчання, аудиторні заняття, позааудиторна робота, змішане навчання, 

дистанційне навчання, науково-дослідницька робота. 

Abstract 

The academic discipline "German Linguocultural Studies" is taught 

according to the working curriculum concluded in accordance with the credit 

transfer system. The program "German linguistics" is intended for third – year 

students studying in the specialty "035.043 German languages and Literatures 

(translation inclusive), the first – German". The course is designed to enrich the 

linguistic and national-cultural knowledge of philologists, expand their translation 

and cultural-communication capabilities through a comprehensive study of the 

connection of the language with the culture of its native speakers. The content of 

the discipline covers the most problematic issues of studying the specifics of 

language reflection of reality and the influence of language on the formation of a 

national worldview. 

Keywords: methodology, linguistic discipline, teaching technology, 

classroom classes, extracurricular activities, blended learning, distance learning, 

research work. 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 Спеціальність 

035 Філологія 

Загальна кількість 

годин – 120 г. 

035.043 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша –

німецька 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Семестр 

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 2,5 

 

самостійної роботи 

студента – 6  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 20 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Самостійна робота 

84 год.  

Вид контролю 

екзамен  залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 

36 год. – аудиторні заняття, 84 год. – самостійна робота (30% ~ 70%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Головною метою курсу є формування у студентів системи сучасних 

лінгвокультурологічних знань, перш за все про специфіку картин світу і відповідних 

особливостей мовної поведінки носіїв іноземних мов, що вивчаються студентами, та вмінь 

застосування майбутніх знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування, 

перекладу в адекватному лігвокультурологічному аналізі іноземної мови і мовлення. 

Завданням курсу є також розвиток та вдосконалення культурологічної 

компетенції майбутнього перекладача, здобуття ним фонових знань, необхідних при 

вивченні іноземної мови. 

Курс країнознавства націлений на розуміння іншомовного слова як осередка знань 

про навколишнє середовище. Лінгвокраїнознавство спрямоване на перекодування ідіоми 

мови та національної свідомості, що повинно сприяти соціокультурному взаємообміну та 

взаємозбагаченню представників різних культур. Серед інших завдань курсу 

лінгвокраїнознавства – ознайомлення студентів з широким аспектом соціокультурного 

життя Німеччини, Австрії та інших німецькомовних країн через аналіз лексичних 

одиниць, понять та ідіоматичних виразів. 

Передумови для вивчення дисципліни: курс «Практичний курс перекладу з 

німецької мови» нерозривно тематично пов’язаний з практикою усного та писемного 

мовлення, соціолінгвістичними та прагматичними проблемами перекладу, двостороннім 

послідовним перекладом.  

Навчальна дисципліна складається з 4 кредитів. 

Програмні результати навчання:  

- знання oснoв та істoрії фундаментальних дисциплін як теоретичної бази 

дослідницької і прикладної діяльності в галузі вітчизняного і зарубіжного мовознавства і 

літературознавства; 

- вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи рівні 

сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 – B 2 з основної іноземної 

мови і на рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно з Загальноєвропейськими стандартами 

мовної освіти; 

- здатність філологічно аналізувати тексти на іноземній мові; 

- вміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу і 

інтерпретації тексту; 

- здатність визначати ступінь і глибину засвоєння навчального програмного 

матеріалу, прищеплювати учням навички самостійного опанування й поповнення знань; 

- навички публічної етичної поведінки. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

- здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

- здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання;  

- здатність до письмової й усної комунікації; 

- навички міжособистісної взаємодії;  

- здатність до самокритики;  

- уміння і здатність до прийняття рішень,  

- навички планування та управління часом;  

- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо;  



- здатність ідентифікувати особистісний профіль фахівця з oбранoю ним 

індивідуальною стратегією життєдіяльності та гуманістичною спрямованістю на 

діяльність вчителя, яка зoрієнтoвана на вітальні, соціальні та професійні цінності;  

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя 

ІІ. Фахові:  

- здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної іноземної 

мови;  

- володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних явищ 

на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів;  

- уміння продемонструвати знання з практичної граматики та розуміння 

граматично правильної мови. 

- здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; 

- здатність до професійного удосконалення. 

Програма навчальної дисципліни 

КРЕДИТИ 1-2. КРАЇНОЗНАВСТВО НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН 

ТЕМА 1. Місце та роль німецької мови в світі. Німецькомовні країни. 

ТЕМА 2. Німеччина. Німецькі федеральні землі та їх діалекти. 

ТЕМА 3. Австрія. Австрійська економіка. Економічний лад. Економічна політика. 

Громадське життя Австрії. Молодь. Об'єднання, спілки та громадські ініціативи. Освіта та 

наука. Культурне життя. Література. Австрійський варіант німецької мови. 

ТЕМА 4. Швейцарія. Країна і люди. Державний лад. Конституція. Партії і вибори. 

Економіка. Громадське життя Швейцарії. Освіта. Література. Культурне життя. 

Швейцарський варіант німецької мови. 

ТЕМА 5. Люксембург. Державний лад. Конституція. Партії і вибори. Економіка. 

Громадське життя у Люксембурзі. Освіта. Література. Культурне життя. 

Люксембургський варіант німецької мови. 

КРЕДИТИ 3-4. НІМЕЦЬКА МОВА ТА ЇЇ ДІАЛЕКТИ 

ТЕМА 1. Діалект контінуум. Особливості. Види. 

ТЕМА 2. Сучасні німецькі діалекти. Їх географія. Особливості. 

ТЕМА 3. Діалект Зарланду. Історичні передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 

ТЕМА 4. Бранденбургсько-берлінський діалект. Історичні передумови виникнення. 

Географія розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 

ТЕМА 5. Баварський діалект. Історичні передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 

3. Структура навчальної дисципліни 

№ 

 

Т 

Е 

М 

А 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма  

усьог

о 

У тому числі 

Лекції  Практичні  Самостійн

а робота 

1 2 3 4 5 

Кредити 1-2 

1 

 

Місце та роль німецької мови в 

світі. Німецькомовні країни. 
12 2 2 8 

2 Німеччина у світі. Німецькі 

федеральні землі та їх діалекти. 
12 2 2 8 

3 Австрія. Австрійська економіка. 

Економічний лад. Економічна 

політика. Громадське життя Австрії. 

Молодь. Об'єднання, спілки та 

12 2 2 8 



громадські ініціативи. Освіта та наука. 

Культурне життя. Література. 

Австрійський варіант німецької мови. 

4 Швейцарія. Країна і люди. Державний 

лад. Конституція. Партії і вибори. 

Економіка. Громадське життя 

Швейцарії. Освіта. Література. 

Культурне життя. Швейцарський 

варіант німецької мови. 

13 2 2 9 

5 Люксембург. Державний лад. 

Конституція. Партії і вибори. 

Економіка. Громадське життя 

Швейцарії. Освіта. Література. 

Культурне життя. Люксембургський 

варіант німецької мови. 

11  2 9 

 Разом  60 8 10 42 

Кредити 3-4 

1 Діалект контінуум. Особливості. Види. 12 2 2 8 

2 Сучасні німецькі діалекти. Їх 

географія. Особливості. 
12 2 2 8 

3 Діалект Заарланду. Історичні 

передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник 

діалекту. 

12 2 2 8 

4 Бранденбургсько-берлінський діалект. 

Історичні передумови виникнення. 

Географія розповсюдження діалекту. 

Словник діалекту 

13 2 2 9 

5 Баварський діалект. Історичні 

передумови виникнення. Географія  

розповсюдження діалекту. Словник 

діалекту 

11  2 9 

 Разом  60 8 10 42 

 Усього годин: 120 16 20 84 

 

4. Теми лекційних занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількі

сть 

годин 

1 Місце та роль німецької мови в світі. Німецькомовні країни. 2 

2 Німеччина у світі. Німецькі федеральні землі та їх діалекти  2 

3 Австрія. Австрійська економіка. Література.  

Австрійський варіант німецької мови.  

2 

4 Швейцарія. Країна і люди.  2 

5 Люксембург. Державний лад. 2 

6 Діалект контінуум. Особливості. Види. 2 

7 Сучасні німецькі діалекти. Їх географія. Особливості. 2 

8 Діалект Заарланду. Історичні передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 

2 

9 Бранденбургсько-берлінський діалект. Історичні передумови виникнення. 

Географія розповсюдження діалекту. Словник діалекту 

 



10 Баварський діалект. Історичні передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник діалекту 

2 

 Разом 20 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількі

сть 

годин 

1 Поява та розвиток німецької мови. 2 

2 Історія та географія Німеччини. Державний устрій. Політичні партії. 2 

3 Політична система Австрії.  2 

4 Основні етапи розвитку Швейцарії.  2 

5 Люксембург. Освіта. Література. Культурне життя. Люксембургський 

варіант німецької мови. 

2 

6 Визначення поняття «діалект контінуум». Історичні передумови 

виникнення діалект контінуума. Види діалект контінуума. Визначення та 

особливості кожного окремо взятого виду. 

2 

7 Німецькомовні діалекти та регіони їх розповсюдження. Особливості 

діалектів на території Німеччини. 

2 

8 Діалект Зарланду. 2 

9 Бранденбургсько-берлінський діалект та його особливості.   

10 Баварський діалект. Історичні передумови його виникнення. 2 

 Разом 20 

 

6. Самостійна робота 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання включає в себе підготовку доповіді з 

висвітленням проблем, що входять до наукового кола дисципліни «Лінгвокраїнознавство 

Німеччини». 

Основне завдання цього виду діяльності – поглиблене вивчення змісту окремих 

питань і тем навчального курсу, набуття практичних вмінь та навичок самостійного 

аналізу окремих аспектів дисципліни, оволодіння основними методами наукового 

дослідження. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль

кість 

годи

н 

1 Die Wiedervereinigung Deutschlands. 8 

2 Deutsche Familie: früher und heute. 8 

3 Die Besonderheiten der deutschen Schule. 8 

4 Asylbewerber in Deutschland und ihre Rechte. 9 

5 Jugendorganisationen und Jugendschutzgesetz. 9 

6 Unterschiede in ost- und westdeutschen Kulturen. 9 

7 Ausländerfreundlichkeit und Ausländerfeindlichkeit. 9 

8 Deutsche Sprache in Europa. 8 

9 Die Europäische Gemeinschaft. Der Weg zur Integration. 8 

10 Arbeitslosigkeit – wer ist davon betroffen? 8 

 Разом 84 



- правильність оформлення доповіді та її складових (плану, вступу, основної частини, 

висновків, бібліографічного списку); 

- самостійний та творчий характер написання роботи; 

- логічна послідовність викладення матеріалу; 

- постановка проблеми, мети дослідження, виділення предмету та завдань дослідження, 

актуальності та практичної значимості дослідження; 

- критичний огляд наукових джерел з обраної теми; 

- ерудиція, вміння самостійно аналізувати систематизувати та узагальнювати наукову 

інформацію; 

- вміння аргументовано доводити свою точку зору, обґрунтувати висновки; 

- захист наукової роботи, відповіді на поставлені питанні, вміння вести полеміку; 

- використання наочності. 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
 

для заліку 

90-100 А 5 (відмінно) 
5 / відмінно / 

зараховано 

80-89 В 
4 (добре) 

4 / добре / зараховано 

65-79 С 

55-64 D 
3 (задовільно)  

3 / задовільно / 

зараховано 50-54 Е  

35-49 FX 2 (незадовільно)  не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо усна відповідь студента має глибокі міцні і 

системні знання з теоретичної дисципліни. Студент може чітко сформулювати основні 

напрямки курсу, вільно володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми навчальної 

дисципліни, його мету та завдання, володіє знаннями щодо всіх запланованих до 

конспектування та вивчення першоджерел. Вміє застосовувати здобуті навички у роботі: 

всі практичні завдання до семінарів виконані вчасно і на високому рівні. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо усна відповідь студента демонструє 

повне знання програмного матеріалу з курсу. Студент володіє знаннями щодо всіх 

запланованих до конспектування та вивчення першоджерел, але недостатньо володіє 

аналітичним мисленням щодо засвоєних дефініцій. Має практичні навички аналізу, всі 

завдання до семінарів виконані повністю і вчасно, але не вміє самостійно мислити, не 

може вийти за межі теми та заданих прикладів, недостатньо поєднує надану інформацію з 

іншими знаннями та навичками. 

Студенту виставляється добре, якщо усна відповідь студента демонструє добре 

знання програмного матеріалу з курсу. Студент володіє знаннями щодо більшості 



запланованих до конспектування та вивчення першоджерел, але недостатньо володіє 

аналітичним мисленням щодо засвоєних дефініцій. Має практичні навички аналізу, 

більшість завдань до семінарів виконані повністю і вчасно, але не вміє самостійно 

мислити, не може вийти за межі теми та заданих прикладів, недостатньо поєднує надану 

інформацію з іншими знаннями та навичками. 

 Студенту виставляється достатньо, якщо усна відповідь студента не демонструє 

основні знання теми з курсу, студент має поверхові уявлення про основні методи, техніки 

роботи з дисципліни, його знання мають приблизний характер, навести практичні 

приклади не може. Знання першоджерел відсутні. Замість чіткого термінологічного 

визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні та обмеженому життєвому 

досвіді. Має недоліки в застосуванні практичних вмінь, завдання до семінарів виконані 

неповністю і невчасно. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо усна відповідь студента 

демонструє фрагментарні знання з курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний 

апарат не сформований. Не вміє викласти повторно програмний матеріал. Не демонструє 

знання першоджерел. Відсутнє розуміння понятійного апарату, словниковий запас не дає 

змогу оформити ідею. Практичні завдання до семінарів не виконані. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

- бути виконаною особисто студентом;  

- бути закінченою розробкою, де розкриваються й аналізуються актуальні 

проблеми з певної теми або її окремих аспектів;  

- демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що 

досліджуються;  

- мати навчальну, наукову, й/або практичну спрямованість і значимість;  

- містити певні елементи новизни. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 кредити. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумков

ий тест 

(екзамен) 

Сума 

Кредит 1 – 2  Кредит 3 - 4 

140 400 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

В
ід

п
о
в

ід
ь
  15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

Т
ер

м
ін

о
л

о
гі

ч
н

и
й

 

д
и

к
та

м
и

 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи , 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над 

мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод 

навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні 

(малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 



11. Рекомендована література 

Базова 

1. Esselborn-Krumbiegel, Helga (2013): Richtig wissenschaftlich schreiben. Schöningh UTB. 

2. Graefen, Gabriele/Moll, Melanie (2011): Wissensсhaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – 

schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt/M.: Peter Lang. 

3. Kruse, Otto (2007): Keine Angst vor dem leeren Blatt: Ohne Schreibblockaden durchs 

Studium. 12., völlig neu bearbeitete Auflage. Frankfurt/M.: campus concret. 

4. Lange, Ulrike (2013): Fachtexte lesen - verstehen – wiedergeben. Paderborn: Schöningh. 

5. Pospiech, Ulrike (2012): Wie schreibt man wissenschaftliche Arbeiten? (Duden-Ratgeber). 

Mannheim: Bibliographisches Institut. 

6. Schäfer, Susanne/Heinrich, Dietmar (2010): Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen 

Universitäten. Eine Arbeitshilfe für ausländische Studierende im geistes- und 

gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. München: iudicium. 

7. Stary, Joachim/Franck, Norbert (2011): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine 

praktische Anleitung. Stuttgart: Schöningh. 

Допоміжна 
1. Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Einfacher Satz. Tübingen: Niemeyer. 

2. Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Wort. Tübingen: Niemeyer. 

3. Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Komplexer Satz. Tübingen: Niemeyer. 

12. Інформаційні ресурси 

1.http://studi-lektor.de/tipps/erfolgreich-studieren/fachtexte-lesen-und-verstehen.html 

2. http://www.akademie.de/wissen/fachtexte-schreiben 

3.http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-

Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf 
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http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf
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