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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

03 Гуманітарні науки 
 

Нормативна 

 

Загальна кількість 

годин - 120 

014.02 Середня освіта. 

Мова і література 

(німецька та друга 

іноземна мова) 

035.04 Філологія 

(Германські мови та 

літератури (переклад 

включно)) 

 

Семестр 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Ступінь 

бакалавра 

 26 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

 66 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – (1:3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс «Лінгвокраїнознавства основної іноземної мови» - одна з важливих 

фундаментальних дисциплін з іноземної філології, яка логічно пов'язана з курсами основ 

мовознавства, теорії мовної комунікації, історії і психології іноземної мови, теорії 

перекладу, практики мовлення і перекладу. 

Головною метою курсу є формування у студентів системи сучасних 

лінгвокультурологічних знань, перш за все про специфіку картин світу і відповідних 

особливостей мовної поведінки носіїв іноземних мов, що вивчаються студентами, та вмінь 

застосування майбутніх знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування, 

перекладу в адекватному лігвокультурологічному аналізі іноземної мови і мовлення. 

Завданням курсу є також розвиток та вдосконалення культурологічної компетенції 

майбутнього перекладача, здобуття ним фонових знань, необхідних при вивченні 

іноземної мови. 

Курс країнознавства націлений на розуміння іншомовного слова як осередка знань 

про навколишнє середовище. Лінгвокраїнознавство спрямоване на перекодування ідіоми 

мови та національної свідомості, що повинно сприяти соціокультурному взаємообміну та 

взаємозбагаченню представників різних культур. 

Серед інших завдань курсу лінгвокраїнознавства - ознайомлення студентів з 

широким аспектом соціокультурного життя Німеччини, Австрії та інших німецькомовних 

країн через аналіз лексичних одиниць, понять та ідіоматичних виразів. 

Курс вивчається у 5 семестрі  (III курс) і складається з 13 лекцій (26 годин), 14 

практичних занять (28 годин) та самостійної роботи студентів (66 години). 

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. 

Основною метою курсу 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.  

3. Програма навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1-2 КРАЇНОЗНАВСТВО НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН 

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

ТЕМА 2. Німеччина. Німецькі федеральні землі та їх діалекти. 

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. 



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

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

Швейцарський варіант німецької мови. 

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. 

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

ТЕМА 3. Діалект Зарланду. Історичні передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник діалекту 

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

Географія розповсюдження діалекту. Словник діалекту 

ТЕМА 5 Баварський діалект. Історичні передумови виникнення. Географія  

розповсюдження діалекту. Словник діалекту 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ 

 

Т 

Е 

М 

А 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма  

усьог

о 

У тому числі 

Лекції  Практичні  Самостійн

а робота 

1 2 3 4 5 

Кредит 1-2. Німецькомовні країни Світу 

1 Місце та роль німецької мови в 

світі. Німецькомовні країни 12 4 2 6 

2 Німеччина у світі. Німецькі 

федеральні землі та їх діалекти. 
10 2 2 6 

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. 

12 2 4 6 

4 Швейцарія. Країна і люди. Державний 

лад. Конституція. Партії і вибори. 

Економіка. Громадське життя 

Швейцарії. Освіта. Література. 

Культурне життя. Швейцарський 

варіант німецької мови. 

13 2 4 7 

5 ЛЮКСЕМБУРГ. Державний лад. 

Конституція. Партії і вибори. 

Економіка. Громадське життя 

Швейцарії. Освіта. Література. 

Культурне життя. Люксембургський 

варіант німецької мови 

13 4 2 7 

 Разом за кредити 60 14 14 32 

Кредит 3-4. НІМЕЦЬКА МОВА ТА ЇЇ ДІАЛЕКТИ 

1 ДІАЛЕКТКОНТІНУУМ. Особливості. 

Види. 
11 2 2 6 



2 СУЧАСНІ НІМЕЦЬКІ ДІАЛЕКТИ. ЇХ 

ГЕОГРАФІЯ. ОСОБЛИВОСТІ. 
11 2 4 7 

3 Діалект Заарланду. Історичні 

передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник 

діалекту. 

12 2 4 7 

4 Бранденбургсько-берлінський діалект. 

Історичні передумови виникнення. 

Географія розповсюдження діалекту. 

Словник діалекту 

14 2 2 7 

5 Баварський діалект. Історичні 

передумови виникнення. Географія  

розповсюдження діалекту. Словник 

діалекту 

 4 2 7 

 Разом за змістовим модулем 2 60 12 14 34 

 Усього годин: 120 26 28 66 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

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

Німеччини у Європейському Союзі. Міжнародне співробітництво.  

2 

2 Історія та географія Німеччини. Державний устрій. Політичні партії. 2 

3 3.1. Політична система Австрії. Державний устрій. Символіка. Національна валюта. 

Промисловість. Провідні галузі промисловості. Досягнення промисловості. Засоби 

масової інформації 

3.2. Особливості розвитку німецької мови на території Австрії. Загальна 

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

літератури. 

4 

4 4.1.Основні етапи розвитку Швейцарії. Загальні відомості з фізичної географії. 

Політична система. Економічний розвиток. Участь у Євросоюзі. Система професійної 

та вищої освіти. 

4 

 4.2.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. 

2 

5 Люксембург. Освіта. Література. Культурне життя. Люксембургський 

варіант німецької мови  

2 

6 Визначення поняття «діалектконтінуум». Історичні передумови 

виникнення діалектконтінуума. Види діалектконтінуума. Визначення 

та особливості кожного окремо взятого виду. 

4 

7 Німецькомовні діалекти та регіони їх розповсюдження.Особливості 

діалектів на території Німеччини. 

4 

8 8.1. Діалект Зарланду. Особливості діалекту. Географія розповсюдження.  

8.2. Бранденбургсько-берлінський діалект та його особливості. Географія 

розповсюдження. 

2 

9 9.1.Баварський діалект. Історичні передумови його виникнення.  

9.2. Географія розповсюдження Баварського діалекту. Словник діалекту. 

2 

 Разом 28 

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Die Wiedervereinigung Deutschlands – ein wichtiger Schritt in der deutschen Geschichte. 6 



7. Методи навчання 

Бесіди, опитування, дискусія, тестування, аналіз мовного матеріалу, аналіз тексту, 

доповіді.                                                

8. Методи контролю 

Об’єктами поточного контролю знань студента є:  

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає рівень 

знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність при 

обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, визначених 

викладачем; аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, 

викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на 

поставлені напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань; 

конспектування самостійно прочитаного; підготування доповідей, рефератів, 

рекомендацій та звітах. 

3) виконання контрольних завдань. Контроль знань передбачає перевірку стану засвоєння 

визначеної системи елементів знань того чи іншого кредиту, до якої включаються 

елементи знань з планового повторення попередніх модулів. Завдання для контролю 

складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. Сума балів за завдання 

репродуктивного рівня контрольної роботи становить 50%. Загальна сума балів за одну 

модульну контрольну роботу становить 30.  

   Підсумковий контроль знань студентів здійснюється з урахуванням накопичення балів 

за модуль та написання контрольних робіт. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти                                                                   

 Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на лекціях 

Максимальна 

кількість 

балів 3 

Критерії оцінювання 

3 Студент знає положення теорії, може навести приклади їх застосування в 

практичній діяльності. В основному правильні відповіді на питання 

експрес-контролю. 

0 Відповіді студента мають грубі помилки. Він не знає розділи 

програмного матеріалу. У відповідях відсутня самостійність. 

Неправильні відповіді на питання експрес-контролю. 

 

Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на практичних 

заняттях. 

Максимальна 

кількість балів 

-  10 

Критерії оцінювання 

10 Висока активність на ПЗ і достатньо високий рівень самостійної 

підготовки. 

2 Deutsche Familie: früher und heute. 6 

3 Die Besonderheiten der deutschen Schule. 6 

4 Asylbewerber in Deutschland und ihre Rechte. 7 

5 Jugendorganisationen und Jugendschutzgesetz. 7 

6 Unterschiede in ost- und westdeutschen Kulturen. 6 

7 Ausländerfreundlichkeit und Ausländerfeindlichkeit. 7 

8 Deutsche Sprache in Europa. 7 

9 Die Europäische Gemeinschaft. Der Weg zur Integration. 7 

10 Arbeitslosigkeit – wer ist davon betroffen? 7 
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9 Середня активність на ПЗ і середній рівень самостійної підготовки 

8 Низька активність на ПЗ і низький рівень самостійної підготовки 

Критерії і норми оцінювання контрольного підсумкового тестування 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумков

ий тест 

(екзамен) 

Сума 

Кредит 1 – 2  Кредит 3 - 4 

140 400 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

В
ід

п
о
в

ід
ь
  15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

Т
ер

м
ін

о
л

о
гі

ч
н

и
й

 

д
и

к
та

м
и

 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
65-81 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник, рекомендації (за наявності) 

2. Навчально-методичний комплекс. 

12. Рекомендована література 

Базова 

Максимальна 

кількість балів 

- 120 

Критерії оцінюваня 

 

106 - 120 Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх розділів 

модульної (контрольної) роботи). 

88 - 106 Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем правильних 

відповідей (89% - 75% виконання усіх розділів модульної (контрольної) 

роботи). 

60 – 88 Завдання виконані якісно з середнім показником правильних відповідей 

(74% - 50% виконання всіх розділів модульної (контрольної) роботи). 

0 Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів модульної 

(контрольної) роботи). 
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Допоміжна 
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13. Інформаційні ресурси 

1. http://studi-lektor.de/tipps/erfolgreich-studieren/fachtexte-lesen-und-verstehen.html 

2. http://www.akademie.de/wissen/fachtexte-schreiben 

3. http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-

Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf 

http://studi-lektor.de/tipps/erfolgreich-studieren/fachtexte-lesen-und-verstehen.html
http://www.akademie.de/wissen/fachtexte-schreiben
http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf
http://static.uni-graz.at/fileadmin/Koordination-Gender/Geschlechterstudien/Tool_Fachlektuere_Seminarvorbereitung.pdf

