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Анотація 

Навчальна дисципліна «Література країни, мова якої вивчається» висвітлює 

особливості історичного розвитку літературного мистецтва Німеччини з урахуванням 

соціально-економічних та політичних впливів, розглядає жанрове розмаїття художніх текстів 

у різні історичні періоди, знайомить із творчістю німецькомовних письменників. Курс дає 

основи літературознавства як наукової філологічної дисципліни, його базових положень та 

методології. У межах курсу «Література країни, мова якої вивчається» здобувачі вищої 

освіти вчаться аналізувати художній текст у лінгвостилістичному та прагматичному 

аспектах, розвивають власну іншомовну комунікативну компетенцію шляхом аналізу 

художніх творів різних епох, проводять порівняльний аналіз оригінальних творів та їх 

перекладів рідною мовою. Передумовами для вивчення дисципліни є успішне проходження 

курсів «Лексикологія», «Стилістика», «Світова література», «Країнознавство» та 

«Практичний курс основної мови». 

Ключові слова: автор, жанр, історична епоха, літературознавство, німецька література, 

художній текст. 

 

Abstract 

The discipline "Literature of the country whose language is studied" highlights the features of 

the historical development of literary art in Germany, taking into account socio-economic and 

political influences, considers the genre diversity of literary texts in different historical periods, 

introduces the work of German writers. The course provides the foundations of literary criticism as 

a scientific philological discipline, its basic principles and methodology. Within the course 

"Literature of the country whose language is studied" students learn to analyze a literary text in 

linguistic and pragmatic aspects, develop their own foreign language communicative competence 

by analyzing works of art of different eras, conduct a comparative analysis of original works and 

their translations into native language. Prerequisites for studying the discipline are the successful 

completion of courses "Lexicology", "Stylistics", "World Literature", "Local History" and 

"Practical course of the main language". 

Key words: author, genre, German literature, historical epoch, literary studies, literary text. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Література країни, мова якої 

вивчається» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька за освітньо-професійною програмою «Мова і література 

(німецька)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення творів німецькомовних 

письменників та літературного процесу (від давньої німецької літератури до літератури 

Німеччини початку ХХІ ст).  

Міждисциплінарні зв’язки: «Лексикологія», «Стилістика», «Світова література», 

«Країнознавство», «Практичний курс основної мови». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: розгляд особливостей історичного розвитку літературного мистецтва 

Німеччини, жанрового розмаїття у різні історичні періоди, творчості німецькомовних 

письменників. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 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; 

 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.  

1.3. Програмні результати навчання:  
ПРН-1. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН-3. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН-7. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації 

ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН-10. Вміння визначати основні етапи розвитку зарубіжної літератури; 

характеризувати творчість письменників, описувати художню своєрідності творів, вміння 

використовувати знання основ літературознавства для аналізу літературних явищ і процесів 

у зарубіжній літературі. 

ПРН-11. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН-12. Здатність застосовувати отримані знання при вирішенні педагогічних, 

навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових й індивідуальних, 

соціально-психологічних особливостей учнівських колективів і конкретних педагогічних 

ситуацій. 
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ПРН-16. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН-17. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 4. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 9. Уміння і здатність до прийняття рішень. 

ЗК 10. Навички планування та управління часом. 

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

ІІ. Фахові:  

ФК-2. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК-3. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

ФК-4. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

ФК-6. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, 

інтерпретації та перекладу тексту. 

ФК-8. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 

державною та іноземною (іноземними) мовами.  

ФК-9. Здатність успішно застосовувати отримані зі своєї основної спеціальності і 

суміжних дисциплін компетенції в процесі перекладу професійно орієнтованих текстів. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Кредит 1. Німецька література VII-XVII століть. 

Тема 1. Давня німецька література. 

Тема 2. Німецька літературі епохи Середньовіччя. 

Тема 3. Епоха Відродження і гуманізм у німецькій літературі. Німецька література 

періоду Бароко. 

Кредит 2. Німецька література XVIII-ХІХ століть. 

Тема 4. Німецька література XVIII століття. Просвітництво у німецькій літературі. 

Веймарський класицизм. 

Тема 5. Романтизм у німецькій літературі. 

Тема 6. Літературні рухи «Бідермаєр», «Молода Німеччина», «Доберезневий період». 
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Кредит 3. Німецька література ХХ-ХХІ століть. 

Тема 7. Експресіонізм у німецькій літературі. Німецька література 20-х років 

ХХ століття. Німецька література у вигнанні та «Внутрішня еміграція». 

Тема 8. Література НДР. Письменники «втраченого покоління». Післявоєнна німецька 

література. 

Тема 9. Сучасна німецька література. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання 

для самостійної та індивідуальної роботи, презентації результатів досліджень, тестування, 

усне та письмове опитування, співбесіда. 


