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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 – 3 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки Варіативна 

 

Напрям підготовки: 

6.020303 Філологія*. 

Мова і література 

(німецька) 

 Рік підготовки: 

  4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

 7 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

ОКР: 

бакалавр 

 14 

Практичні, семінарські 

 14 

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

 62 

Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 32 год. – аудиторні 

заняття, 58 год. – самостійна робота (40% /60 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: розгляд особливостей історичного розвитку літературного мистецтва та 

кіномистецтва Німеччини, жанрового розмаїття у різні історичні періоди, творчості 

німецькомовних письменників, проблем створення та функціонування літературної критики та 

критичних текстів у сфері кіно.  

Завдання курсу: 

 підвищити рівень теоретичної та мовної підготовки студентів; 

 познайомити студентів з літературною спадщиною німецькомовних країн;  

 навчити давати суспільно-історичну характеристику літературних періодів і течій; 

 ознайомити студентів з особливостями історичного розвитку літературознавства як 

наукової філологічної дисципліни, його основних положень та методології;  

 навчити аналізувати художній текст у  лінгвостилістичному та прагматичному аспектах; 

 розвивати комунікативну компетенцію студентів шляхом аналізу художніх творів різних 

епох; 

 навчити проводити порівняльний аналіз оригінальних творів  та їх перекладів рідною 

мовою; 

 ознайомити студентів із особливостями виникнення та розвитку кіномистецтва 

Німеччини в різні історичні епохи;  

 розвивати у студентів науково-лінгвістичне мислення, уміння орієнтуватися у науковій 

лінгвістичній інформації, використовувати теоретичні знання з курсу при написанні 

наукових робіт, у т.ч. наукових статей, а також у практичному викладанні німецької 

мови.  

 сприяти засвоєнню положень щодо створення та функціонування критичних текстів у 

літературній сфері та сфері кіноіндустрії, ознайомити з поняттям авторитетної критики 

та професії літературного критика або кінокритика . 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

 актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонду, 

сформованого змістом вищої освіти в процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме 

культура інтелектуальної і предметної діяльності, культура інтелекту; 

 орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 

суспільства; в основних напрямах історії і збереження культурного життя світу, країни 

(живопис, музика, література, архітектура тощо), а саме загальноцивілізаційна культура; 

 володіння та використання загальнонаукової термінології, у тому числі специфічної, 

метамовної лексики. 

 здатність до аналізу і синтезу, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

 дослідницькі навики і уміння; 

 здатність працювати самостійно; 

 здатність працювати в міжнародному середовищі; 

 здатність застосовувати знання на практиці. 

ІІ. Фахові:  

 досконало опанувати німецьку мову і зарубіжну літературу; 

 вміння обговорювати й аналізувати художні твори сучасної і класичної відповідної 

іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних й індивідуально-

стилістичних особливостей; 

 країнознавча компетенція - знання про культуру країни, мова якої вивчається (знання 

історії, географії, економіки, державного устрою, традицій) та власне вищезазначену; 

 мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької роботи в галузі 

філологічних наук; 



 вміти користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ з питань своєї 

спеціальності; 

 бути готовим представляти результати дослідження у формах звітів, рефератів, 

публікацій та публічних обговорень; 

 здатність до створення власних лінгвістичних та науково-дослідних проектів. 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Німецька література XVIII століття. 

Тема 1. Німецька література періоду Барокко. 

Тема 2. Німецька література XVIII століття. 

Тема 3. Веймарський класицизм. 

Тема 4. Романтизм у німецькій літературі. 

Тема 5. Літературні рухи «Бідермаєр», «Молода Німеччина», «Доберезневий період». 

Кредит 2. Німецька література ХІХ –  початку ХХ століття. 

Тема 1. Експресіонізм у німецькій літературі. 

Тема 2. Німецька література 20-х років ХХ століття. 

Тема 3. Німецька література у вигнанні та «Внутрішня еміграція». 

Кредит 3. Німецька література ХХ  другої половини ХХ століття 
Тема 4. ЛітератураНДР. 

Тема 5. Німецька література періоду Постмодерну. Структуралізм Постмодерну. 

Тема 6. Сучасні німецькомовні письменники. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

ІІ семестр 

Кредит 1. Німецька література XVIII століття. 

Тема 1. Німецька література періоду Барокко.  4 2 2 -   

Тема 2. Німецька література XVIII століття 2  2 -   

Тема 3. Веймарський класицизм. 10   -  10 

Тема 4. Романтизм у німецькій літературі. 4 2 2 -   

Тема 5. Літературні рухи «Бідермаєр», 

«Молода Німеччина», «Доберезневий період» 

10   -  10 

Разом за кредит 1  30 4 6 -  20 

.  

Кредит 2. Німецька література ХІХ –  початку ХХ століття. 

Тема 1. Експресіонізм у німецькій літературі 26 2 2 -  10 

Тема 2. Німецька література 20-х років ХХ 

століття 

4 2 2 -   

Тема 3. Німецька література у вигнанні та 

«Внутрішня еміграція» 

4 2  -  10 

Разом за кредит 2  30 6 4 -  20 

Кредит 3. Німецька література ХХ  другої половини ХХ століття 

Тема 1. Література НДР. 14 - 2 -  12 

Тема 2. Німецька література періоду 

Постмодерну. Структуралізм Постмодерну. 

12 2  -  10 

Тема 3. Сучасні німецькомовні письменники. 4 2 2 -   

Разом за кредит 3 30 4 4 -  22 

Всього за семестр: 90 14 14 -  62 

Усього годин: 90 14 14 -  62 

5. Теми семінарських занять 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 «Німецька література періоду Барокко 2 

2 Німецька література XVIII століття. 2 

3 Романтизм у німецькій літературі. 2 

4 Експресіонізм у німецькій літературі 2 

5 Німецька література 20-х років ХХ століття 2 

6 ЛітератураНДР 2 

7 Сучасні німецькомовні письменники. 2 

 Всього 14 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначити характерні риси німецької літератури періоду 

Веймарського класицизму. 

 10 

2 Підготувати конспект до тем:  Літературні рухи «Бідермаєр», 

«Молода Німеччина», «Доберезневий період» 

10 

3 Ознайомитися з творчістю німецькомовних експресіоністів та 

підготувати презентацію про творчість одного з представників 

цього періоду. 

10 

4 Підготувати реферат на тему: Німецька література у вигнанні та 

«Внутрішня еміграція» 

10 

5 Підготувати реферат про творчість письменників НДР. 12 

6 Німецька література періоду Постмодерну. Структуралізм 

Постмодерну. Прочитати текст на власний вибір та 

проаналізувати 

10 

 Разом  62 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Прочитати та проаналізувати твір, визначити сюжет та його структуру, систему образів, 

виразних засобів та стилістичних прийомів  у творах ХІХ-ХХ ст. (власний вибір) 

10. Методи навчання 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-

пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що 

сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з іноземної мови з 

урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні 

методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. 

При вивченні даного курсу використовуються: 

1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, творчі завдання. 

2. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

3. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, пошукова робота 

в Інтернеті. 

4. Методи навчання за джерелом знань поділяють на словесні, наочні, практичні. 

5. Словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія. 

6. Аудіо-візуальні методи. 

11. Методи контролю 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Поточний контроль знань студентів: 

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. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами 

курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання індивідуальних 

завдань по курсу. Організація самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 

індивідуального підходу. Індивідуальні завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти 

або окремі з них (творчо обдаровані, вимогливі, з досвідом практичної діяльності, навчання та 

роботи за кордоном тощо). Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, 

розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з курсу є: 

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

викладачем; 

- ознайомлення з оригінальними творами, визначеними навчальною програмою; 

- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення студентів у коло 

питань, що доведеться вивчати; 

- перегляд німецькомовних кінофільмів мовою оригіналу, визначених навчальною програмою, 

для подальшого їх аналізу та критичного розгляду;  

- 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, анотацій тощо. 

3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль передбачає 

перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань того чи іншого модуля, до якої 

включаються елементи знань з планового повторення попередніх модулів. Завдання для 

модульного контролю складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого.  

Підсумковий контроль знань студентів відбувається за умови успішного засвоєння 

лекційного матеріалу, виконання практичних завдань, завдань самостійної роботи, 

індивідуальних творчих завдань, тестування за темами курсу та складання іспиту.   

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота КР 1, КР 2 Накопичувальні бали / 

Сума Кредит 1 Кредит 2 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 50х2 = 100 300 

20 10 20 30 30 50 20 20 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

13. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти 

2. Навчально-методичний комплекс. 

3. Перелік основних термінів та понять з дисципліни 



4. Дидактичний роздавальний матеріал, ілюстративні матеріали, схеми, таблиці до різних 

тем. 

5. Аудіо- та відеоматеріали. 
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