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Анотація 

Навчальна дисципліна «Література країни, мова якої вивчається» висвітлює особливості 

історичного розвитку літературного мистецтва Німеччини з урахуванням соціально-

економічних та політичних впливів, розглядає жанрове розмаїття художніх текстів у різні 

історичні періоди, знайомить із творчістю німецькомовних письменників. Курс дає основи 

літературознавства як наукової філологічної дисципліни, його базових положень та 

методології. У межах курсу «Література країни, мова якої вивчається» здобувачі вищої освіти 

вчаться аналізувати художній текст у лінгвостилістичному та прагматичному аспектах, 

розвивають власну іншомовну комунікативну компетенцію шляхом аналізу художніх творів 

різних епох, проводять порівняльний аналіз оригінальних творів та їх перекладів рідною 

мовою. Передумовами для вивчення дисципліни є успішне проходження курсів 

«Лексикологія», «Стилістика», «Світова література», «Країнознавство» та «Практичний курс 

основної мови». 

Ключові слова: автор, жанр, історична епоха, літературознавство, німецька література, 

художній текст. 

 

Abstract 

The discipline "Literature of the country whose language is studied" highlights the features of 

the historical development of literary art in Germany, taking into account socio-economic and 

political influences, considers the genre diversity of literary texts in different historical periods, 

introduces the work of German writers. The course provides the foundations of literary criticism as a 

scientific philological discipline, its basic principles and methodology. Within the course "Literature 

of the country whose language is studied" students learn to analyze a literary text in linguistic and 

pragmatic aspects, develop their own foreign language communicative competence by analyzing 

works of art of different eras, conduct a comparative analysis of original works and their translations 

into native language. Prerequisites for studying the discipline are the successful completion of courses 

"Lexicology", "Stylistics", "World Literature", "Local History" and "Practical course of the main 

language". 

Key words: author, genre, German literature, historical epoch, literary studies, literary text. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань:  

03 Гуманітарні науки 

 
Варіативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

мультипрезентація 

одного з літературних 

напрямів, наукова стаття 

Спеціальність  

035 Філологія 

035.043 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - німецька 

 

Рік підготовки: 

3 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

 6 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 5 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента – 3,5 Ступінь 

бакалавра 

 6 

Практичні, семінарські 

 18 

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua 

 

 - 

Самостійна робота 

 66 

Вид контролю:  

екзамен 

 

Мова викладання- німецька 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 24 год. – аудиторні заняття, 66 год. – самостійна 

робота (27% /73 %). 

 

  

http://moodle.mdu.edu.ua/
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: розгляд особливостей історичного розвитку літературного мистецтва 

Німеччини, жанрового розмаїття у різні історичні періоди, творчості німецькомовних 

письменників.  

Завдання курсу: 

 підвищити рівень теоретичної та мовної підготовки студентів; 

 познайомити студентів з літературною спадщиною німецькомовних країн;  

 навчити давати суспільно-історичну характеристику літературних періодів і течій; 

 ознайомити студентів з особливостями історичного розвитку літературознавства як 

наукової філологічної дисципліни, його основних положень та методології;  

 навчити аналізувати художній текст у лінгвостилістичному та прагматичному 

аспектах; 

 розвивати комунікативну компетенцію студентів шляхом аналізу художніх творів 

різних епох; 

 навчити проводити порівняльний аналіз оригінальних творів та їх перекладів рідною 

мовою; 

 розвивати у студентів науково-лінгвістичне мислення, уміння орієнтуватися у 

науковій лінгвістичній інформації, використовувати теоретичні знання з курсу при написанні 

наукових робіт, у т.ч. наукових статей, а також у практичному викладанні німецької мови.  

Передумови для вивчення дисципліни: «Лексикологія», «Стилістика», «Світова 

література», «Країнознавство», «Практичний курс основної мови». 

Навчальна дисципліна складається з 3 кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН-1. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН-3. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН-7. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації 

ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН-10. Вміння визначати основні етапи розвитку зарубіжної літератури; 

характеризувати творчість письменників, описувати художню своєрідності творів, вміння 

використовувати знання основ літературознавства для аналізу літературних явищ і процесів у 

зарубіжній літературі. 

ПРН-11. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН-12. Здатність застосовувати отримані знання при вирішенні педагогічних, 

навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових й індивідуальних, 

соціально-психологічних особливостей учнівських колективів і конкретних педагогічних 

ситуацій. 

ПРН-16. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН-17. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальні:  

ЗК 1. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 4. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання. 
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ЗК 7. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 9. Уміння і здатність до прийняття рішень. 

ЗК 10. Навички планування та управління часом. 

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

ІІ. Фахові:  

ФК-2. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК-3. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних 

сферах життя. 

ФК-4. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

ФК-6. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, 

інтерпретації та перекладу тексту. 

ФК-8. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 

державною та іноземною (іноземними) мовами;  

ФК-9. Здатність успішно застосовувати отримані зі своєї основної спеціальності і 

суміжних дисциплін компетенції в процесі перекладу професійно орієнтованих текстів 

По завершенню курсу здобувач вищої освіти повинен знати і вміти: 

- вивчені етапи літературного процесу; 

- найважливіші відомості про творчі методи та літературні напрями (романтизм, реалізм, 

символізм, натуралізм, неоромантизм, модерн);  

- місце і значення вивчених творів у доробку письменника та літературному процесі 

певного періоду;  

- характерні особливості індивідуального стилю письменника.  

- розрізняти літературні напрями;  

- аналізувати й інтерпретувати художній твір в єдності його змісту і форми; - 

 виявляти основні проблеми, порушені у творі, що вивчається;  

- визначати жанрові особливості вивчених творів;  

- порівнювати твори, їхню проблематику та системи образів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Німецька література VII-XVII століть. 

Тема 1. Давня німецька література. 

Тема 2. Німецька літературі епохи Середньовіччя. 

Тема 3. Епоха Відродження і гуманізм у німецькій літературі. Німецька література 

періоду Бароко. 

Кредит 2. Німецька література XVIII-ХІХ століть. 

Тема 4. Німецька література XVIII століття. Просвітництво у німецькій літературі. 

Веймарський класицизм. 

Тема 5. Романтизм у німецькій літературі. 

Тема 6. Літературні рухи «Бідермаєр», «Молода Німеччина», «Доберезневий період». 

Кредит 3. Німецька література ХХ-ХХІ століть. 

Тема 7. Експресіонізм у німецькій літературі. Німецька література 20-х років 

ХХ століття. Німецька література у вигнанні та «Внутрішня еміграція». 
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Тема 8. Література НДР. Письменники «втраченого покоління». Післявоєнна німецька 

література. 

Тема 9. Сучасна німецька література. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

Л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Німецька література VII-XVII століть. 

Тема 1. Давня німецька література. 10 1 2 -  7 

Тема 2. Німецька літературі епохи 

Середньовіччя. 

10 1 2 -  7 

Тема 3. Епоха Відродження і гуманізм у 

німецькій літературі. Німецька література 

періоду Бароко. 

10 - 2 - 

- 

 8 

Усього:  30 2 6 -  22 

Кредит 2. Німецька література XVIII-ХІХ століть. 

Тема 4. Німецька література XVIII століття. 

Просвітництво у німецькій літературі. 

Веймарський класицизм. 

10 1 2 -  7 

Тема 5. Романтизм у німецькій літературі. 10 1 2 -  7 

Тема 6. Літературні рухи «Бідермаєр», 

«Молода Німеччина», «Доберезневий 

період». 

10  2 -  8 

Усього:  30 2 6 -  22 

Кредит 3. Німецька література ХХ-ХХІ століть. 

Тема 7. Експресіонізм у німецькій літературі. 

Німецька література 20-х років ХХ століття. 

Німецька література у вигнанні та 

«Внутрішня еміграція». 

10 1 2 -  7 

Тема 8. Література НДР. Письменники 

«втраченого покоління». Післявоєнна 

німецька література. 

10 1 2 -  7 

Тема 9. Сучасна німецька література. 10  2 -  8 

Усього 30 2 6 -  22 

Усього годин: 90 6 18 -  66 

 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Німецька література VII-XVII століть. 2 

2 Тема 2. Німецька література XVIII-ХІХ століть. 2 

3 Тема 3. Німецька література ХХ-ХХІ століть. 2 

 Разом: 6 

 

6. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



8 

1 Тема 1. Давня німецька література. 2 

2 Тема 2. Німецька літературі епохи Середньовіччя. 2 

3 Тема 3. Епоха Відродження і гуманізм у німецькій літературі. 

Німецька література періоду Бароко. 

2 

4 Тема 4. Німецька література XVIII століття. Просвітництво у 

німецькій літературі. Веймарський класицизм. 

2 

5 Тема 5. Романтизм у німецькій літературі. 2 

6 Тема 6. Літературні рухи «Бідермаєр», «Молода Німеччина», 

«Доберезневий період». 

2 

7 Тема 7. Експресіонізм у німецькій літературі. Німецька 

література 20-х років ХХ століття. Німецька література у 

вигнанні та «Внутрішня еміграція». 

2 

8 Тема 8. Література НДР. Письменники «втраченого 

покоління». Післявоєнна німецька література. 

2 

9 Тема 9. Сучасна німецька література. 2 

 Разом: 18 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

   

1 Підготувати конспект до тем: Пам’ятки германо-язичної 

літератури раннього середньовіччя (ІІІ – VIII ст.). Міфологічне 

осмислення та фольклорні мотиви в книзі Тацітуса «Германія». 

Література дохристиянського періоду: пісня про Гільдебрандта, 

Мерзебурзькі заклинання. 

7 

2 Ознайомитися з особливостями німецької літератури періоду 

раннього християнства. Підготувати повідомлення до тем: 

Німецька література епохи Раннього середньовіччя та її вплив на 

поезію та прозу ХІІ ст. Карл Великий та його вплив на розвиток 

християнської освіти, літератури, мистецтва, етики і науки. 

Перекладацька діяльність Грабануса Маураса та її вплив на 

становлення давньоверхньонімецької літератури. 

4 

3 Прочитати пам’ятки духовної літератури: Пісня Еццо – перший 

твір німецькою мовою після 150-річного панування латини. 

Світська література та її розквіт у ХІІ сторіччі. Лицарська 

література. Пісні вагантів: Архіпоета «Сповідь вагантів»; 

Король Ротар, Пісня Раланда, Герцог Ернст.   

3 

4 Підготувати повідомлення на одну з тем: Сатиричне спрямування 

літератури епохи Відродження. Провідні письменники та поети 

епохи Відродження Йоган Зац, Еразмус фон Ротердам – 

перекладач, філолог і сатирик. Творчість Себастіана Бранта, 

висміюваня людських вад різних прошарків суспільства у 

поетичному творі «Корабель дурнів». 

4 

5 Підготувати конспект до тем: Німецькі народні книжки. Народна 

книжка «Тіль Уленшпігель». Гуманізм у німецькій літературі епохи 

Відродження. (Генріх Штейнгевель, Конрад Ельтіс, Філіп 

Мелангтон). 

4 

6 Ознойомитися з творчістю представників раньої просвітницької 

літератури: Йоган Крістоф Готшед, Фрідріх Готліб Кльопшток, 

Крістоф Мартін Віланд; Лесінгський період у просвітницькій 

4 
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літературі (1750 – 1770) – Лаокон, Мінна фон Барнгельм, Емілія 

Галоті; байки Лесінга; «Буря і натиск» (1767 – 1785). Вплив 

філософських ідей Руссо на літературу періоду «Буря і натиск». 

7 Визначити характерні риси німецької літератури періоду 

Веймарського класицизму. 

3 

8 Підготувати конспект до тем: Романтизм як своєрідний етап 

розвитку свідомості людини. Суб’єктивізм у німецькій 

літературі епохи романтизму. Етапи розвитку романтизму в 

німецькій літературі 

7 

9 Підготувати конспект до тем:  Літературні рухи «Бідермаєр», 

«Молода Німеччина», «Доберезневий період» 

4 

10 Ознайомитися з творчістю Генріха Гейне. Зібрання віршів 

Г. Гейне «Книга пісень». 

4 

11 Ознайомитися з творчістю німецькомовних експресіоністів та 

підготувати презентацію про творчість одного з представників 

цього періоду. 

3 

12 Підготувати реферат на тему: Німецька література у вигнанні та 

«Внутрішня еміграція» 

4 

13 Підготувати реферат про особливості творчого стилю та методу 

письменників НДР. 

4 

14 Німецька література постекспресіоністського періоду. Прочитати 

та проаналізувати текст на власний вибір 

2 

15 Післявоєнна німецька література. 1 

16 Ознайомитися з творчістю сучасних німецькомовних авторів та 

підготувати презентацію. 

8 

 Разом  66 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з: 

І. Підготовка мультипрезентації одного з літературних напрямів. (для студентів ДФН).  

 

 Основні завдання цього виду діяльності:  упевнене спілкування в межах заданих тем; 

вміння висвітлювати найголовніше та найцікавіше; засвоєння певного обсягу соціокультурних 

знань за рахунок читання відповідних текстів тощо. 

 Загальні вимоги до оцінювання проектів:  

наявність вагомої в творчому, пошуковому плані проблеми, яка вимагає рішення; практична, 

теоретична, пізнавальна вагомість результатів; самостійна діяльність студентів на 

практичному занятті; використання пошукових методів: визначення проблеми, завдань, їх 

вирішення, висунення гіпотези, обговорення методів пошуку; оформлення кінцевих 

результатів; аналіз отриманих даних. 

              Критерії оцінювання: 1) аргументованість вибору теми; 2) розкриття теми ІНДЗ; 3) 

відсутність граматичних, лексичних чи смислових помилок; 4) рівень творчості, 

оригінальність теми, підходів, рішень; 5) глибокі знання студента з предмету дослідження під 

час захисту роботи. 

ІІ. Підготовки реферату на обрану тему німецькою мовою із захистом перед аудиторією. 

ІІІ. Написання наукової доповіді на студентську науково-практичну конференцію. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 
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Шкала оцінювання: національна та EKTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
65-79 C 

55-64 D 
задовільно  

50-54 E 

35-49 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 

Форми поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1)  систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (оцінці підлягає 

рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність 

при обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2)  виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами 

курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання індивідуальних 

завдань по курсу. Організація самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 

індивідуального підходу. Індивідуальні завдання виконують усі студенти. Індивідуалізація 

самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані 

особистості, які допомагають професійному розвитку. 

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

-  самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, 

визначених викладачем; 

-  попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення 

студентів у коло питань, що доведеться вивчати; 

-  аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, викладених 

у друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на поставлені 

напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань; 

-  розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

-  конспектування самостійно прочитаного; 

-  підготування доповідей, рефератів, анотацій тощо. 

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

програмового матеріалу кредиту. 

- Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент показав повне знання теоретичного 

матеріалу; глибокий аналіз прочитаного тексту. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, показав знання теоретичного матеріалу, але з деякими неточностями; неповний 

аналіз прочитаного тексту; грамотне володіння мовою, але мали місце мовленнєві огріхи.  

Студенту виставляється добре, якщо він загалом володіє навчальним матеріалом, 

показав знання теоретичного матеріалу, але без глибокого аналізу; неповний аналіз 

прочитаного тексту; грамотне володіння мовою, але мали місце мовленнєві огріхи   
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Студенту виставляється достатньо, якщо студент частково володіє навчальним 

матеріалом, виявляє базові знання. Під час усних та письмових відповідей викладає поверхово. 

Показав неповне знання лексичного матеріалу; задовільний рівень володіння мовою. 

 Студенту виставляється мінімальний задовільно якщо студент не володіє 

лексичним та граматичним матеріалом. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної 

роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

 структура  

 змістовне наповнення 

 логічність, послідовність викладення 

 наявність висновків 

Кількість балів у кінці кожного семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота КР Накопи-

чувальні 

бали / 

Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 

 

Т5 

 

Т6 Т7 Т8 Т9 60 300/3 

=100 

30 25 25 30 25 25 30 25 25 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

10. Засоби діагностики 

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

есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-

пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що 

сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з іноземної мови з 

урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні 

методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного 

процесу. При вивченні даного курсу використовуються: 

1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, творчі 

завдання. 

2. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

3. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, пошукова робота 

в Інтернеті. 

4. Методи навчання за джерелом знань поділяють на словесні, наочні, практичні. 

5. Словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія. 

6. Аудіо-візуальні методи. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Гуляев Н.А., Шибанов И.П. и др. История немецкой литературы. – М.: Высшая 

школа, 1975. – 376 с. 
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2. Жарова И.И., Равкина О.Е. Читаем по-немецки. – Ростов-на-Дону:  «Феникс», 2000. 

– 384 с. 

3. История немецкой литературы в 5-ти томах / Под ред. Балашова П.А., 

В.М.Жирмунского и др. – М.: Высшая школа, 1996.  

4. Мізін К. І. Історія німецької літератури : від початків до сьогодення / К. І. Мізін. – 

Вінниця : НОВА КНИГА, 2006. – 336 с. 

5. Снегова Е. И., Лимова С. В. Deutsche Literatur = Немецкая литература : Учебное 

пособие / Е. И. Снегова, С. В. Лимова. – СПб. : Антология, 2010. – 196 с. 

6. Balzer B., Martens V. Deutsche Literatur in Schlaglichtern. –  Mannheim-Wien-Zürich: 

Meyers Lexikonverlag, 1990. – 516 S. 

7. Brauneck M. u.a. Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts. – 

Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1995. – 928 S. 

8. Deutsche Literaturgeschichte : Von den Anfängen bis zur Gegenwart / W. Beutin, M. 

Beilein, K. Ehlert u. a. – Stuttgart – Weimar : Verlag J. B. Metzler, 2013. – S. 781. 

9. Grabert W., A.Mulot. Geschichte der deutschen Literatur. –  Bayerischer Schulbuch-

Verlag, 1973. – 494 S.  

10. Hoffmann F.G., Rösch H. Grundlagen, Stile, Gestalten der deutschen Literatur. – 

Frankfurt am Main: Hirschgraben Verlag, 1986. - 424 S.   

11. Nürnberger H. Geschichte der deutschen Literatur / Helmuth Nürnberger. – München – 

Düsseldorf – Stuttgart : Bayerischer Schulbuch Verlag, 2011. – 864 S.  

12. Rothmann K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur, 2000. – 414 S. 

13. Rötzer H. G. Geschichte der deutschen Literatur. Epochen – Autoren – Werke / Hans 

Gerd Rötzer. – Bamberg : C. C. Buchners Verlag, 2013. – 512 S. 

Допоміжна 

1. Левицький В. В. Основи германістики / В. В. Левицький. – Вінниця : НОВА КНИГА, 

2008. – 528 с. 

2. Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури середніх віків / Г. Л. 

Рубанова, В. А. Моторний // Історія зарубіжної літератури : Середні віки та Відродження. – 

Львів : Вища школа, 1982. – С. 9–140. 

3. Brunner H. Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im 

Überblick / Horst Brunner. – Stuttgart. 

4. Grabner-Haider A., Maier J., Prenner K. Kulturgeschichte des frühen Mittelalters: Von 500 

bis 1200 n.Chr. / Anton Grabner-Haider, Johann Maier, Karl Prenner. – Göttingen : Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2010. – 304 S. 

5. Schwankdichtug // Geschichte der deutschen Literatur Bd. 4/1: Das ausgehende Mittelalter, 

Humanismus und Renaissance 1370-1520 / C. H. Beck. 

6. Simrock, K. Das Nibelungenlied / Übersetzt. – Stuttgart, 1868. 

7. Stangel J. Literaturräume / Johann Stangel // Die Anfänge der deutschsprachigen Literatur 

im frühen Mittelalter. – S. 8–17. 

8. Strecker K. Die Cambridger Lieder (Carmina Cantabrigiensia) – MGH Script. rer. Germ., 

40, 1926. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. http://projekt.gutenberg.de/ 

2. http://www.ibiblio.org/gutenberg/ 

3. http://nemesis.marxists.org/ 

4. http://www.deutschedichter.de/ 

5. http://gutenberg.spiegel.de/buch/2550/1 

6. http://www.literaturportal.de/literaturkalender.php 

7. http://ebooktime.net/ 

8. http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

9. http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.delinguists.narod.ru  

http://projekt.gutenberg.de/
http://www.ibiblio.org/gutenberg/
http://nemesis.marxists.org/
http://www.deutschedichter.de/
http://gutenberg.spiegel.de/buch/2550/1
http://www.literaturportal.de/literaturkalender.php
http://ebooktime.net/
http://www.philology.ru/linguistics1.htm
http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de/
http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de/
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