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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 035.04 Германські 

мови та літератури (переклад включно), 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). 

1.3. Заплановані результати навчання   відповідно до освітньо-професійної 

програми. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS. 

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 проведення досліджень 

на належному рівні; 

• навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  
• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;  

• здатність працювати в команді та автономно; 

• цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ІІ. Фахові: 



• здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства, 

літературознавства; 

• здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень 

філологічної науки; 

• здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі мовознавства, 

літературознавства. 

  2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Германська філологія у загальнокультурному контексті.  

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.             

Кредит 2.  Загальна характеристика систем давньогерманських мов. 

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. 

Кредит 3. Історія розвитку окремих германських 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. 

3. Рекомендована література 

4. Базова 

5. 1. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н. Введение в 

германскую филологию. – М.: Высшая школа, 1998. – 320 с.  

6. 2. Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А. Вступ до германського мовознавства. – К.: Вища 

школа, 1986. – 230 с. 

7. Допоміжна 

8. 1.Абрамсон М.Л., Кириллова А.А., Колесницкий Н.Ф. История средних веков. – М.: 

Просвещение, 1986. – 576 с.  

9. 2. Аракин В.Д. История английского языка. – М.: Просвещение, 1985. – 255с.  

10. 3. Берков В.П. Современные германские языки: Учебник. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 

ООО «Изд-во Астрель», 2001. – 336 с.  

11. 4. Быкова О.И. Сафонова 0.Б., Ушакова Ю.В. История германских языков и 

письменности. – Воронеж: ВГУ, 1982. – 70 с.  

12. 5. Вессен Э. Скандинавские языки. – М.: Иностр. литература, 1949. – 167 с.  

13. 6. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.И. Индоевропейский язык и индоевропейцы  10 (в 2-

х т-х). – Тбилиси: Тбилисский университет, 1984. – 1328 с.  

14. 7. Гухман М.М. Готский язык. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. – 286с.  

15. 8. Жирмунский В.М. История немецкого языка. – М.:Изд-во лит.на ностр. яз.,1956. – 

387 с.  

16. 9. Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских 

языков. – М.-Л.: Наука, 1964. – 316 с.  

17. 10. Жирмунский В.М. Общее и германское языкознание. – Л.: Наука, 1976. – 695с.  

18. 11. Жлуктенко Ю.А., Двухжилов А.В. Фризский язык. – К.: Наукова думка, 1984. – 

198 с. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, завдання контрольної 

роботи, підсумкового контролю (тести), самостійна робота. 


