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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія мови» 

складена Чередниченко В. П. відповідно до освітньо-професійних програм 

підготовки бакалаврів «Мова і література (німецька)» та «Мова і література 

(німецька та друга іноземна мова)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фонологічна система, 

лексичний склад та граматична будова німецької мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: практична фонетика, практична граматика, 

лексикологія, країнознавство, практичний курс німецької мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу полягає у забезпеченні глибокого засвоєння основних 

положень історії німецької мови. 

Завдання курсу: 

методичні: 

1) пояснення та первинне закріплення нового матеріалу;  

2) самостійне опрацювання теоретичного матеріалу студентами, 

складання конспекту з теми; 

3) тренування використання набутих знань на практичних заняттях.  

пізнавальні: 

1) ознайомити студентів з основними етапами становлення і розвитку 

німецької мови. 

практичні: 

1) сформувати поняття про витоки німецької мови, теоретичне 

розуміння проблеми;  

2) ознайомити з основними змінами у лексиці, граматиці, фонетиці, 

літературі; 

3) навчити мовленнєвій здогадці при читанні старовинних німецьких 

текстів; 

4) виробити у студентів систематичні знання про місце історії німецької 

мови в ряді інших лінгвістичних дисциплін; 



5) навчити використовувати теоретичні знання в практиці оволодіння 

сучасною німецькою мовою. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність застосовувати знання на практиці. 

- Здатність до аналізу та синтезу загалом. 

- Здатність до навчання. 

- Робота в команді. 

- Уміння працювати самостійно. 

- Дотримання етики. 

ІІ. Фахові:  

- Уміння продемонструвати знання з історії німецької мови.  

- Уміння інтерпретувати та пояснювати фонетичні, лексичні та 

граматичні зміни у німецькій мові. 

- Навики знаходити інформацію з первинних та вторинних 

інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через пошукові системи 

онлайн. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- термінологічну базу історії мови; 

- відомості про походження німецької мови; 

- періодизацію розвитку німецької мови;  

- особливості фонетичної та граматичної систем німецької мови на 

різних етапах її розвитку;  

- основні зміни у основні зміни у фонетичному, лексичному і 

граматичному складі німецької мови; 

- роль і місце німецької мови серед інших германських мов. 

вміти: 



- використовувати теоретичні знання в практиці оволодіння сучасною 

німецькою мовою; 

- добирати країнознавчий матеріал, пов'язаний з історією мови;  

- орієнтуватися в історичних подіях та їх мовному відображенні;  

- розпізнавати основні зміни на всіх мовних рівнях; 

- отримувати інформацію з прочитаних історичних джерел;  

- аналізувати мовні явища різних періодів розвитку німецької мови і 

перекладати сучасної німецької мовою. 

- застосовувати на практиці набуті знання при аналізі текстів кожного 

історичного періоду з визначенням фонетичних, лексико-граматичних, 

стилістичних особливостей конкретного тексту. 

Основними завданнями курсу дисципліни «Історія основної мови 

(німецька)» є: 

1) набуття уявлення про місце історії німецької мови в ряді інших 

лінгвістичних дисциплін; 

2) активне засвоєння та розуміння основних фонетичних, граматичних 

та лексичних змін у системі німецької мови у період її становлення та 

розвитку; 

3) формування навичок аналізу текстів кожного історичного періоду 

німецької мови з визначенням їх фонетичних, лексичних, граматичних та 

стилістичних особливостей. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит І. Vorgeschichte der deutschen Sprache. 

Кредит ІІ. Althochdeutsch. 

Кредит ІІІ. Mittelhochdeutsch. 

Кредит IV. Frühneuhochdeutsch. 

Кредит V. Neuhochdeutsch. Gegenwartsdeutsch. 

 



3. Рекомендована література 

Базова  

1. Бах А. История немецкого языка [пер. с нем. Н. Н. Семенюк] / ред., предисл. 

и прим. М. М. Гухман. – М. : Едиторал УРСС, 2005. – 344 с. 

2. Мейе А. Основные особенности германской группы языков / [пер. с франц.] 

/ под ред., с предисл. и примеч. В. М. Жирмунского. – М. : Едиториал УРСС, 

2003. – 168 с.  

3. Левицький В. В. Історія німецької мови. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 216 

с. 

4. Ольховська Н. С. Історія німецької мови. – К. : НУБіП, 2015. – 134 с. 

5. Филичева Н. И. История немецкого языка. – М. : Академия, 2003. – 298 с. 

6. Moskalskaja O. I. Deutsche Sprachgeschichte. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2003. – 288 с. 

7. Schmidt W. Geschichte der deutschen Sprache. – Stuttgart : S. Hirzel Verlag, 

2004. – 410 S. 

8. Polenz P. v. Geschichte der deutschen Sprache. – Berlin – New York : Walter de 

Gruyter, 2009. – 224 S. 

Допоміжна 

1. Богуславская И. В. История немецкого языка : хрестоматия. – СПб. : КАРО, 

2006. – 320 с. 

2. Буніятова І. Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV-XIII ст.) : 

Монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. – 327 с. 

3. Гухман М. М. История немецкого литературного языка: IX-XV вв. – М.: 

Наука, 1983. – 220 с. 

4. Жирмунский В. М. История немецкого языка. – М., 1965. – 408 с. 

5. Жлуктенко Ю. О. Вступ до германського мовознавства. – К. : Вища школа, 

1986. – 232 с. 

6. Зиндер Л. Р. Историческая морфология немецкого языка. – Л. : 

Просвещение, 1968. – 262 с. 



7. Зиндер Л. Р. Историческая фонетика немецкого языка. – М.  – Л., 1965. – 192 

с. 

8. Левицький В. В. Основи германістики. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2006. – 

528 с. 

9. Прокош 3. Сравнительная грамматика германских языков (пер. с англ.). – 

М., 2009. – 379 с. 

10. Чемоданов Н. С. Хрестоматия по истории немецкого языка. – М., 1978. – 

288 с. 

11. Bublyk  W. N. Geschichte der deutschen Sprache. – Winnyzja, 2004. 

12. Braune W. Althochdeutsche Grammatik. – Halle (Saale) : Max Niemeyer 

Verlag, 1955. – 425 S. 

13. Dahn F. Die Goten / Felix Dahn. - Berlin : Essen, Emil Vollmer Verl., 1997. – 

504 S. 

14. Dal I. Kurze deutsche Grammatik auf historischer Grundlage. – Tübngen : 

Niemeyer, 1966. – 228 S. 

15. Eggers H. Das Althochdeutsche und das Mittelhochdeutsche. – Hamburg : 

Rowohlt, 1986. – 599 S. 

16. Henzen W. Schriftsprache und Mundarten. – Bern, 1954. 

17. Hutlerer G. J. Die germanischen Sprachen. – Budapest, 1975. 

18. Moser H. Deutsche Sprachgeschichte. – Tübingen. 1965. 

19. Shirmunski V. M. Deutsche Mundartkunde. – Berlin, 1962. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: VIІ сем. – 

екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

- конспект першоджерел; 

- аналіз давньоверхньонімецьких текстів; 

- аналіз середньоверхньонімецьких текстів; 

- аналіз ранньоверхньонімецьких текстів; 

- виконання контрольних вправ; 

- індивідуальне науково-дослідне завдання; 

- тестування. 



 


