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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Германське 

мовознавство” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 014 Середня освіта, предметна 

спеціалізація 014.02 Середня освіта. Мова і література, освітня програма: Англійська мова 

та література та спеціальності 035 Філологія, предметна спеціалізація 035.043 Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша - німецька, освітня програма: Німецька 

мова та література. 

Курс «Германське мовознавство» належить до дисциплін пропедевтичного циклу й 

закладає основи теоретичного розуміння мовних явищ. Вивчення курсу забезпечує 

необхідне підґрунтя для сприйняття теоретичних мовознавчих дисциплін, розуміння 

принципів та закономірностей функціонування мови, що є невід’ємною передумовою 

професійного практичного володіння іноземною мовою. 

Ключові слова: германські мови, лінгвістична дисципліна, скандинавські мови, 

морфологічний склад мови, лексичний склад мови. 

Annotation 

The program of studying the normative discipline "German Linguistics" is made in 

accordance with the educational-professional training program of the second (master's) level of 

higher education in the field of knowledge 014 Secondary education, subject specialization 

014.02 Secondary education. Language and literature, educational program: English language 

and literature and specialties 035 Philology, subject specialization 035.043 Germanic languages 

and literatures (translation inclusive), first - German, educational program: German language and 

literature. 

The course "German Linguistics" belongs to the disciplines of the propaedeutic cycle and 

lays the foundations for a theoretical understanding of linguistic phenomena. Studying the course 

provides the necessary basis for the perception of theoretical linguistic disciplines, understanding 

the principles and patterns of language functioning, which is an integral prerequisite for 

professional practical knowledge of a foreign language. 

Key words: Germanic languages, linguistic discipline, Scandinavian languages, 

morphological structure of language, lexical structure of language. 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Германське 

мовознавство” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 014 Середня освіта, предметна 

спеціалізація 014.02 Середня освіта. Мова і література, освітня програма: Англійська мова 

та література та спеціальності 035 Філологія, предметна спеціалізація 035.043 Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша - німецька, освітня програма: Німецька 

мова та література. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: загальні і специфічні риси 

германських мов. 

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами загальне мовознавство, 

лінгвокраїнознавство, історія мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета – вивчення загальних відомостей про систему і структуру 

(давньо)германських мов доби їх конвергентного існування (до VII – IX ст.), а також 

етноспецифічних і лінгвокультурних особливостей їхнього дивергентного історичного 

розвитку.  

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  “Германське мовознавство”  є:  

• визначення термінологічного апарату курсу, з’ясування місця і ролі германського 

мовознавства у системі гуманітарних наук у цілому та філологічних дисциплін зокрема;  

• знайомство з історичними, етнографічними, археологічними даними про походження, 

побут, суспільний устрій давніх германців;  

• висвітлення історії германських племен і народів, процесу розвитку германських 

діалектів у мови народностей і в національні мови;  

• знайомство з історією формування писемності у давніх германців, а також і першими 

писемними пам’ятками германських народів;  

• вивчення загальних і специфічних рис германських мов, їх фонетики, морфології, 

словотвору і лексики;  

• характеристика закономірностей фонетичної, лексичної і граматичної будови 

давньогерманських і сучасних германських мов;  

• характеристика історичного розвитку і сучасного стану кожної з основних (сучасних) 

германських мов;  

• знайомство з історією формування та становлення національної літературної норми 

кожної окремо взятої германської мови;  

• огляд історії розвитку студій у вітчизняній і зарубіжній германістиці;  

• викладення основних положень германського мовознавства, які є науковою базою для 

спеціальних лінгвістичних дисциплін (історія мови, теоретична і практична граматика, 

теоретична фонетика, лексикологія, стилістика тощо). 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.  

ПРН 2. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності в якості викладача вищих навчальних 

закладів 1-4 рівнів акредитації та для забезпечення якості наукового дослідження в галузі 

філології. 

ПРН 7. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

ПРН 12. Перекладати з німецької мови на українську та з української мови на німецьку 

різногалузеві тексти в усній та письмовій формах. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

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

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 



ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Здатність застосовувати поглиблені знання з мовознавства, літературознавства, 

перекладознавства для вирішення професійних завдань. 

ФК 2. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах. 

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. 

ФК 5. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі мовознавства, 

літературознавства, перекладознавства. 

ФК 8. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації 

їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати 

досліджень та інновацій. 

  2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, задачі і проблематика курсу  “Вступ до германського мовознавства”. 

Основні віхи історії германського мовознавства. 

Тема 2. Історія давніх германців. Германські племена,  їхня міграція й утворення 

германських „варварських” королівств.             

Тема 3. Історія германської писемності. Основні пам’ятки писемності германських мов. 

Вокалізм і консонантизм давньогерманських мов. 

Тема 4. Основні риси морфологічного складу давньогерманських мов. Лексичний склад 

давньогерманських мов. 

Тема 5. Основні етапи розвитку германських мов.  Східногерманські мови.   

Тема 6. Західноскандинавські мови і їх історія. Східноскандинавські мови і їх історія. 

Тема 7. Західногерманські мови і їх історія. 
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