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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Лінгвокраїнознавство основної 

іноземної мови” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра напрямку 014.02 Середня освіта. Мова і література (німецька та друга іноземна 

мова), 035.04 Філологія (Германські мови і літератури (переклад включно)). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є стандартні норми німецької мови в 

Німеччині, Австрії, та ін., діалекти німецькомовних країн 

Міждисциплінарні зв’язки: країнознавство, історія мови,  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Місце та роль німецької мови в світі. Німецькомовні країни. 

2. Діалектконтінуум. Сучасні німецькі діалекти. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство основної 

іноземної мови” є придбання студентами фонових знань, необхідних для повноцінного 

спілкування німецькою мовою - тих знань, які входять до багажу будь-якого носія цієї 

мови. При цьому мета обмежується основними фаховими знаннями, якими володіють 

носії німецької мови з трьох основних німецькомовних країн -Німеччини, Австрії та 

Швейцарії.  

Оскільки лінгвокраїнознавчу проблематику складають 2 великих кола питань – 

філологічні (лінгвістичні) та лінгводидактичні. Предметом лінгвокраїнознавства, перш за 

все, є аналіз мови з метою виявлення в мові національно-культурної семантики, по-друге, 

лінгвокраїнознавство є сукупність прийомів презентацій, закріплення та активізації 

національно-специфічних мовних одиниць та культурологічного аспекту на заняттях з 

практики мови. 

Під терміном "лінгвокраїнознавство" розуміють таку організацію вивчення 

німецької мови, завдяки якій студенти знайомляться з теперішнім, минулим німецького 

народу, з його національною культурою через мову та в процесі оволодіння мовою. 

Лінгвокраїнознавство є мовний шлях пізнання країни, сукупність форм мовного 

вираження та змісту, не поверхового, а глибокого вивчення мови та країни, мова якої 

вивчається. 

Підпорядкованою метою курсу є отримання студентами країнознавчих знань з 

історії, культури, географії, економіки, державного устрою Німеччини, Австрії та 

Швейцарії. Цей курс має за мету ознайомити студентів з політичною та соціальною 

системою життя німецькомовних країн та менталітетом німецького народу.  

Курс "лінгвокраїнознавство" повинен сприяти процесу оволодіння студентами 

німецькою мовою. Знання про культуру та суспільство країни є обов'язковою 

передумовою цього процесу. Вивчення мови, країнознавства, культури країни та народу 

слід розглядати як єдиний взаємопов’язаний, взаємообумовлений процес. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Лінгвокраїнознавство основної 

іноземної мови ” є сприяння процесу оволодіння студентами німецькою мовою. Знання 

про культуру та суспільство країни є обов'язковою передумовою цього процесу. Вивчення 

мови, країнознавства, культури країни та народу слід розглядати як єдиний 

взаємопов’язаний, взаємообумовлений процес. 

Курсу "Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови" надається завдання 

розширювати інтеркультурну компетенцію студентів, отримати засобами іноземної мови 

досвід про життя своєї країни та німецькомовних країн. 

Окремі задачі курсу пов'язані з оволодінням матеріалом, що подається у кожній 

конкретній темі.  

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. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 120 години/4 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1-2 КРАЇНОЗНАВСТВО НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН 

ТЕМА 1. Місце та роль німецької мови в світі. Німецькомовні країни 

Поява та розвиток німецької мови. Роль німецької мови в світовій політиці. Роль 

Німеччини у Європейському Союзі. Міжнародне співробітництво. 

ТЕМА 2. Німеччина. Німецькі федеральні землі та їх діалекти. Географічні дані. Міста та 

регіони. Діалекти та їх особливості. 

ТЕМА 3. Австрія. Австрійська економіка. Економічний лад. Економічна політика. 

Громадське життя Австрії. Молодь. Об'єднання, спілки та громадські ініціативи. Освіта та 

наука. Культурне життя. Література. Австрійський варіант німецької мови. Політична 

система Австрії. Державний устрій. Символіка. Національна валюта. Промисловість. 

Провідні галузі промисловості. Досягнення промисловості. Ринок Держава і громадянин. 

Сучасні умови проживання. Система охорони здоров’я. Сфери обслуговування. Захист 

навколишнього середовища.  споживача. Сільське господарство. Транспорт. Релігія. 

Звичаї та національні традиції. Засоби масової інформації та громадська думка. Преса. 

Радіо та телебачення. Багатоманітність засобів масової інформації. Комп’ютер як засіб 

комунікації. Школи. Професійне навчання. Вищі навчальні заклади. Особливості розвитку 

німецької мови на території Австрії. Загальна характеристика розвитку та становлення 

літератури. Її значення та внесок до світової літератури. 

ТЕМА 4. Швейцарія. Країна і люди. Державний лад. Конституція. Партії і вибори. 

Економіка. Громадське життя Швейцарії. Освіта. Література. Культурне життя. 

Швейцарський варіант німецької мови. 

Основні етапи розвитку. Загальні відомості з фізичної географії. Політична система. 

Економічний розвиток. Участь у Євросоюзі. Система професійної та вищої освіти. 

Особливості розвитку німецької мови на території Швейцарії. Загальна характеристика 

розвитку та становлення літератури. Її значення та внесок до світової літератури. 

Культурне життя. Великі міста як центри культурного життя. Пам’ятки культури та 

архітектури. 

ТЕМА 5. Люксембург. Державний лад. Конституція. Партії і вибори. Економіка. 

Громадське життя у Люксембурзі. Освіта. Література. Культурне життя. 

Люксембургський варіант німецької мови. 

КРЕДИТ 3 – 4. НІМЕЦЬКА МОВА ТА ЇЇ ДІАЛЕКТИ 

ТЕМА 1. Діалектконтінуум. Особливості. Види. 

Визначення поняття «діалектконтінуум». Історичні передумови виникнення 

діалектконтінуума. Види діалектконтінуума. Визначення та особливості кожного окремо 

взятого виду. 

ТЕМА 2. Сучасні німецькі діалекти. Їх географія. Особливості. 



 

Перелік діалектів та регіонів їх розповсюдження. 

ТЕМА 3. Діалект Зарланду. Історичні передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 

Географічні дані. Міста та регіони. Діалект та його особливості. 

ТЕМА 4. Бранденбургсько-берлінський діалект. Історичні передумови виникнення. 

Географія розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 

Географічні дані. Міста та регіони. Діалект та його особливості. 

ТЕМА 5 Баварський діалект. Історичні передумови виникнення. Географія  

розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 

Територія розповсюдження діалекту. Діалект та його особливості. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Tatschachen über Deutschland. Societäts-Verlag, Frankfurt/Main. 2000.-528 s. 

2. Кудіна О.Ф. Країни, де говорять німецькою: Вінниця: Нова книга, 2002 р., 344 с. 

3. P.Gusjewa, H.Gogoljewa, S.Korogodina Streiflichter aus Deutschland. Charkiw: Ranok, 

Westa, 2003. – 95 s. 

4. Факти про Німеччину. Societäts-Verlag, Frankfurt/Main, 1994.- 492 s. 

5. Friedrich Bubner. Transparente Landeskunde. 

6. Deutsch – Land und Leute. Підручник з німецької мови. Кунч Л., Різванова Е., Тимченко 

Є.К., РВВ «Заповіт» МГП «Ін форм ВТ сервіс», 1993. 

7. Österreich- Tatsachen und Zahlen. Herausgegeben vom Bundespressedienst. Wien 1993. 

Допоміжна 

1. H.Adam: Wirtschaftspolitik und Regierungssystem in der BRD. Eine Einführung. Bonn 

1995.  

2. Heinz Griesbach: Aktuell und interessant: Die Bundesrepublik Deutschland. 

Berlin/München 1993. 

3. Joachim Rohlfes: Deutschland seit 1945. Stuttgart 1995. 

4. Werner Weidenfeld (Hrsg): Handwörterbuch zur deutschen Einheit. Frankfurt/M- 1991. 

5. Spiegel Special: 50 Deutsche Jahre. Die Republik hat Geburtstag. Nr. 9/1998. 

6. Paul Mog (Hrsg): Die Deutschen in ihrer Welt. Tübinger Modell einer integrativen 

Landeskunde. Berlin/München 1992. 

7. Shell Jugendstudie: Jugend 97. Zukunftsperspektiven. Gesellschaftliches Engagement. 

Politische Orientierung. Opfaden 1997. 

8. A.Höffgen: Deutsch lernen für den Beruf. Ismaning, Verlag für Deutsch 1996. 

9. W.Geisler (Hrsg.): Jugend in Deutschland - Ost und West. Erzählungen und Kurzprosa 

seit 1945. 

10.Sabine Kopp. Video: Die fünf neuen Bundesländer 1995. 

11.Glück/Sauer: Gegenwartsdeutsch. 

12.U.Gerhard: Unerhört. Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung. 1990. 

Інтернет-ресурси: 

1. http: //www.deutsch-online.com 

2. http: //www.auslandsschulwesen.de  

3. http: //www.daf.uni-mainz.de/landeskunde  

4. http: //www.einblicke.com 

5. http: //www.familie.de  

6. http: //www.meinestadt.de  

7. http: //www.schulweb.de  

8. http: //www.zdf.de  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.  

5.     Засоби діагностики успішності навчання: перевірка виконання студентами 

творчих завдань,  проведення контрольних робіт, тестування. 


