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Анотація 

Навчальна дисципліна «Лінгвокраїнознавство Німеччини» 

викладається згідно робочої навчальної програми, укладеної відповідно до 

кредитно-трансферної системи. Програма «Лінгвокраїнознавство 

Німеччини» призначена для студентів ІІІ курсу, які навчаються за 

спеціальністю «035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька». Курс  покликаний збагатити лінгвістичні і національно-

культурні знання спеціалістів-філологів, розширити їх перекладацькі й 

культурно-комунікативні можливості через комплексне вивчення зв’язку 

мови з культурою її носіїв. Зміст дисципліни охоплює найбільш проблемні 

питання дослідження специфіки мовного відображення дійсності та впливу 

мови на формування національного світогляду.  

Ключові слова: методика, лінгвістична дисципліна, технологія 

навчання, аудиторні заняття, позааудиторна робота, змішане навчання, 

дистанційне навчання, науково-дослідницька робота. 

Abstract 

The academic discipline "German Linguocultural Studies" is taught 

according to the working curriculum concluded in accordance with the credit 

transfer system. The program "German linguistics" is intended for third – year 

students studying in the specialty "035.043 German languages and Literatures 

(translation inclusive), the first – German". The course is designed to enrich the 

linguistic and national-cultural knowledge of philologists, expand their translation 

and cultural-communication capabilities through a comprehensive study of the 

connection of the language with the culture of its native speakers. The content of 

the discipline covers the most problematic issues of studying the specifics of 

language reflection of reality and the influence of language on the formation of a 

national worldview. 

Keywords: methodology, linguistic discipline, teaching technology, 

classroom classes, extracurricular activities, blended learning, distance learning, 

research work. 



ВСТУП 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані 

результати. 

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. 

Передумови для вивчення дисципліни: курс «Практичний курс 

перекладу з німецької мови» нерозривно тематично пов’язаний з практикою 

усного та писемного мовлення, соціолінгвістичними та прагматичними 

проблемами перекладу, двостороннім послідовним перекладом.  

Навчальна дисципліна складається з 4 кредитів. 

Програмні результати навчання:  

- знання oснoв та істoрії фундаментальних дисциплін як теоретичної 

бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі вітчизняного і 

зарубіжного мовознавства і літературознавства; 



- вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, 

демонструючи рівні сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на 

рівні С1 – B 2 з основної іноземної мови і на рівні В 1 – з другої іноземної 

мови, згідно з Загальноєвропейськими стандартами мовної освіти; 

- здатність філологічно аналізувати тексти на іноземній мові; 

- вміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу і 

інтерпретації тексту; 

- здатність визначати ступінь і глибину засвоєння навчального 

програмного матеріалу, прищеплювати учням навички самостійного 

опанування й поповнення знань; 

- навички публічної етичної поведінки. 

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 удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного 

зростання;  

- здатність до письмової й усної комунікації; 

- навички міжособистісної взаємодії;  

- здатність до самокритики;  

- уміння і здатність до прийняття рішень,  

- навички планування та управління часом;  

- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо;  

- здатність ідентифікувати особистісний профіль фахівця з oбранoю 

ним індивідуальною стратегією життєдіяльності та гуманістичною 



спрямованістю на діяльність вчителя, яка зoрієнтoвана на вітальні, соціальні 

та професійні цінності;  

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя 

ІІ. Фахові:  

- здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з 

основної іноземної мови;  

- володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання 

основних явищ на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів;  

- уміння продемонструвати знання з практичної граматики та 

розуміння граматично правильної мови. 

- здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати 

набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної 

практики; 

- здатність до професійного удосконалення. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

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. 

ТЕМА 6. Діалект контінуум. Особливості. Види. 

ТЕМА 7. Сучасні німецькі діалекти. Їх географія. Особливості. 



ТЕМА 8. Діалект Зарланду. Історичні передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 

ТЕМА 9. Бранденбургсько-берлінський діалект. Історичні передумови 

виникнення. Географія розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 

ТЕМА 10. Баварський діалект. Історичні передумови виникнення. Географія 

розповсюдження діалекту. Словник діалекту. 
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Базова 
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Schöningh UTB. 

2. Graefen, Gabriele/Moll, Melanie (2011): Wissensсhaftssprache Deutsch: lesen 

– verstehen – schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt/M.: Peter Lang. 

3. Kruse, Otto (2007): Keine Angst vor dem leeren Blatt: Ohne Schreibblockaden 

durchs Studium. 12., völlig neu bearbeitete Auflage. Frankfurt/M.: campus 

concret. 

4. Lange, Ulrike (2013): Fachtexte lesen - verstehen – wiedergeben. Paderborn: 

Schöningh. 

5. Pospiech, Ulrike (2012): Wie schreibt man wissenschaftliche Arbeiten? 

(Duden-Ratgeber). Mannheim: Bibliographisches Institut. 

6. Schäfer, Susanne/Heinrich, Dietmar (2010): Wissenschaftliches Arbeiten an 

deutschen Universitäten. Eine Arbeitshilfe für ausländische Studierende im 

geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. München: iudicium. 

7. Stary, Joachim/Franck, Norbert (2011): Die Technik wissenschaftlichen 
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Допоміжна 

1. Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Einfacher Satz. Tübingen: 
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3. Boettcher, Wolfgang (2009): Grammatik verstehen. Komplexer Satz. Tübingen: 

Niemeyer. 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних 

занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, комп’ютерні 

презентації результатів досліджень, створення індивідуальних проєктів, 

тестові завдання, контрольні роботи. 

 


