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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Аналітичне 

читання” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька).   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є художній текст як 

структурна єдність елементів, які сприяють розкриттю тематичного змісту 

літературного твору. 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс аналітичного читання літератури 

німецькою мовою є одним з компонентів у циклі дисциплін, викладання яких 

передбачається на інтегративній основі. Він тісно  пов´язаний з такими 

дисциплінами, як «Практичний курс основної мови», «Практична фонетика», 

«Практична граматика» і разом з ними складає практичний курс основної 

іноземної мови. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

1. Кредит 1. E.- M. Remarque «Drei Kameraden». Гл. 12-16. 

2. Кредит 2. E.- M. Remarque «Drei Kameraden». Гл. 17-21. 

3.       Кредит 3. E.- M. Remarque «Drei Kameraden». Гл. 22-28.  

                                       

1. Мета та завдання курсу 

        Основна мета курсу аналітичного читання полягає в тому, щоб 

забезпечити планомірне керівництво аудиторною та самостійною 

(позааудиторною) діяльністю студентів, спрямованою на досягнення 

глибокого розуміння художнього твору з урахуванням змістовного аналізу 

ідейно-образної системи. Дисципліна «Аналітичне читання» повинна навчити 

студента читати вдумливо, творчо, а не фабульно; показувати , як збагачується 

наше сприйняття художнього твору вмінням знаходити його глибинні 

прошарки , бачити його внутрішні пружини; заставити відчути, що форма 

художнього твору тісно и нерозривно пов´язана з його змістом. 

Заняття з аналітичного читання будуються на матеріалі оригінальних 

художніх творів німецькомовних авторів. Характер цього матеріалу 

забезпечує сприйнятливі умови для успішного вирішення цілого ряду 

важливих методичних  завдань: 

• осмислення художнього тексту як структурної єдності елементів, які 

сприяють розкриттю тематичного змісту літературного твору; 

• навчити сприйняттю мовних засобів та їх точному розумінню в тексті; 

• навчити знаходити повну фактичну інформацію, що міститься у тексті; 

• навчити осмисленню набутої інформації; 

• ознайомити з різними видами читання : оглядовим, ознайомлюючим, 

вивчаючим, пошуковим. 

 

Дисципліна орієнтує на наступні види професійної діяльності вчителя 

іноземної мови: 

• використання сучасних прийомів, методів і засобів навчання; 

• застосування сучасних засобів оцінювання проблематики змісту; 
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• формування у студентів духовних, моральних цінностей на основі 

індивідуального підходу; 

• формування  загальної культури студентів. 

Дисципліна «Аналітичне читання» вивчається в 7-му семестрі як 

продовження аналогічного курсу, що вивчається у 5 та 6 семестрах, і 

складається з практичних занять. Практичні заняття мають на меті не лише 

закріплення теоретичних знань, отриманих з інших дисциплін, але й 

формування практичних умінь і навичок літературно-критичного аналізу 

художнього твору. 

Програма курсу «Аналітичне читання» розрахована також на 

поглиблену самостійну роботу студентів. З метою активізації самостійної 

роботи студентів та перевірки їх знань, вмінь і навичок з курсу аналітичного 

читання протягом семестру проводяться рейтингові контрольні роботи і 

підсумковий рейтинговий контроль у формі екзамену. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває     

такими компетентностями:              

І.Загальнопредметні: володіння розвиненою культурою мислення, умінням 

ясно й логічно висловлювати свої думки; навички самостійного опанування 

нових знань; уміння  працювати з довідковою літературою, різнотипними 

словниками, електронними базами даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: Розглядаючи читання як засіб спілкування, вміти організувати 

роботу студентів залежно від мети навчальної ситуації, типу тексту, готовності 

студентів до прогнозування змісту, мовленнєвої здогадки, застосування 

отриманої інформації в подальшому усному та писемному мовленні. 

Використання сучасних прийомів, методів і засобів навчання. 

Розуміти різноманітні тексти і розкривати інформацію, що міститься в 

них. Вміння висловлюватись вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних 

засобів для вираження думки. Висловлюватись з необхідним ступенем 

деталізованості і тематичної складності, демонструючи вільне володіння 

прийомами структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на 

синтаксичному рівні. 

Практичні заняття з даного курсу призвані сформувати навички і вміння 

в області інтерпретації художнього тексту і в той же час створити необхідну 

основу для вивчення дисциплін «Стилістика німецької мови» та 

«Інтерпретація тексту».  

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 105 годин /3,5 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл. 12-16. 

Тема 1. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.12. 

Тема 2. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.13. 

Тема 3. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.14. 

Тема 4. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.15. 

Тема 5. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.16. 

Кредит 2. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл. 17-21. 

Тема 1. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.17. 

Тема 2. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.18. 

Тема 3. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.19. 

Тема 4. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.20. 

Тема 5. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.21. 

Кредит 3. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл. 22-28. 

Тема 1. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.22. 

Тема 2. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.23. 

Тема 3. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.24. 

Тема 4. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.25. 

Тема 5. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.26. 

Тема 4. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.27. 

Тема 5. Erich Maria Remarque «Drei Kameraden». Гл.28. 

 

3. Рекомендована література: 

                                                             Базова 

1. Erich Maria Remarque. Drei Kameraden.- Köln: Verlag Kiepenheuer & 

Witsch, 1991.  

2. Зиброва Г.Г. Учебное пособие по немецкому языку для развития 

навыков устной речи. - М: НВИ- ТЕЗАУРУС, 2000. - 398 с. 

                                                             Допоміжна 

1. Андронкина Н.М. Коммуникативное чтение: Учебное пособие. – СПб.: 

КАРО, 2003.  

2. Домашнев А.И. Шишкина И.П. Интерпретация художественного текста. – 

М.: Просвещение, 1989. 

3. Гильчонок Н.Л. Аналитическое чтение. – Санкт-Петербург: Союз, 2000. 

4. Семестр с книгой. Избранные художественные тексты для углубленного 

изучения немецкого языка. – М.: КНОРУС, 2009 

5. Meyers Lexikon in neun Bänden.  

 

       4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

(7 сем.) . 

       5. Засоби діагностики успішності навчання: усне та письмове 

опитування, лексичний диктант, бесіда, виконання практичних завдань, 

контрольна робота, самостійна робота.   

 


