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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теоретичний курс другої 

іноземної мови” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

ступеню «бакалавр» спеціальностей 014 Середня освіта та 035 Філологія. 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є основних теоретичних питань і  

розкриття основних лінгвістичних понять, термінів та категорій базових фахових дисциплін 

сучасної німецької мови з урахуванням нових течій, яка допоможе студентам  як фахівцям-

філологам та викладачам оперувати науковою інформацією..  

 Міждисциплінарні зв’язки: Реалізація основних завдань курсу «Теоретичний курс 

другої іноземної мови» здійснюється на основі тісних міжпредметних зв’язків з фахових 

дисциплін лінгвістичного циклу, які входять в навчальний план підготовки студентів 

зазначеної спеціальності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Представлена програма навчальної дисципліни «Теоретичний курс другої іноземної 

мови» розрахована на студентів, що володіють рівнем В 2. за загальноприйнятим 

європейським стандартом. Лексичний та граматичний матеріали, що пропонуються для 

вивчення, орієнтовано на студентів, що вже володіють достатнім базовим рівнем 

німецькомовної компетенції. Тому метою даного курсу є подальший розвиток  та 

впровадження німецькомовної комунікативної компетенції студентів у різних 

міжкультурних (загальнокультурних, наукових та професійних) мовленнєвих ситуаціях  

Завдання курсу полягає у визначення ролі німецької мови у світі; 

- короткі історичні відомості про розвиток німецької мови; 

- загальні відомості про лексичний, граматичний, фонетичний рівні німецької мови; 

- формування базового термінологічного апарату з різних теоретичних аспектів 

сучасної німецької мови; 

- загальна характеристика словникового складу та синтаксичного устрою німецької 

мови; 

- формування навичок та умінь на підґрунті теоретичних знань з основних аспектів 

німецької мови: лексики, фонетики, граматики з метою коректного використання у різних 

видах комунікативної діяльності; 

- уміння проводити морфемний, семантичний та ін. аналізи номінативних одиниць; 

- уміння проводити лінгвістичний аналіз фрагментів літературних творів; 

- уміння проводити порівняльний аналіз мов германської мовної групи; 

- формування навичок реферування та аналізу літератури, що містить різноманітну 

країнознавчу інформацію; 

- удосконалення вмінь та навичок самостійної робот з літературою 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

– Навички роботи з теоретичною та емпіричною науковою інформацією, знання 

способів її отримання та базової обробки для рішення науково-дослідницьких, 

професійних та соціальних задач; 

– Здібність до письмового та усного мовлення; здатність правильно та виважено 

оформлювати результати мисленнєвої діяльності; 

– Володіння навичками академічного мовлення; 

– Підготовка наукових оглядів, анотацій; 

– Створення рефератів та бібліографічних описів за тематикою досліджень; 



– Володіння навичками участі у наукових дискусіях, виступи із доповідями та 

повідомленнями 

ІІ. Фахові:  

– Вільне володіння німецькою мовою, як мовою міжнародного спілкування та 

академічної діяльності 

– Володіння навичками академічного мовлення; 

– Підготовка наукових оглядів, анотацій; 

– Створення рефератів та бібліографічних описів за тематикою досліджень; 

– Володіння навичками участі у наукових дискусіях, виступи із доповідями та 

повідомленнями 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредита ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Історія німецької мови. 

Тема 1. Періодизація історії німецької мови. 

Періодизація історії німецької мови. Виникнення  єдиної національної німецької мови. 

Літературні німецькомовні пам’ятки  у різні періоди існування німецької мови. Роль та 

місце німецької мови у світі. 

. 

Тема 2 . Літературна німецька мова. 

Літературна німецька мова, діалекти, варіанти німецької мови в німецькомовних країнах: 

Австрії та  Швейцарії. Стилі мовлення та їхня загальна характеристика  

Кредит 2. Особливості розвитку сучасної німецької мови. 

Тема 1. Особливості фонетичної бази німецької мови.  

Фонологія як теоретична дисципліна. Голосні фонеми. Приголосні фонеми. Голосні та 

приголосні у мовленні.  

Наголос у різних типах слів (простих, складних, запозичених словах, з префіксами та 

суфіксами іноземного походження, ). Інтонація різних типів речень( розповідних, 

питальних, простих, складних речень тощо) 

Тема 2. Лексикологія як лінгвістична дисципліна.  

Слово як основний об’єкт лексикології. Значення слова та його розвиток в німецькій мові. 

Семантична структура слова. Компонентна структура значення слова. 

Звуження та розширення значення слова. Семантичне трансформація значення слова. 

Метафора. Метонімія. Евфемізми. 

Кредит 3. Особливості розвитку сучасної німецької мови. 

Тема 1. Шляхи збагачення словникового складу німецької мови.  

Словотвір. Основні типи словотвору в німецькій мові: словоскладання (копулятивні 

(координативні), означальні (детермінативні) складні слова та бахувріхі.). Афіксальний 

спосіб утворення слів, скорочення, конверсія (перехід однієї частини мови в іншу). 

Тема 2. Проблема запозичень в німецькій мові.  

Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори  запозичень лексичних та фразеологічних 

одиниць. Різні періоди процесів запозичення у німецьку мову. Запозичення з різним мов. 

Англо-амеріканізми як найбільший прошарок запозичень у мові. Поняття «Denglish». 

Тема 3. Шляхи та механізми (первинні, вторинні шляхи) виникнення фразеологічних 

одиниць в німецькій мові.  

Класифікація фразеологізмів: структурно-семантична та функціональна. Культурно-

національний компонент фразеологічних одиниць. Функціонування фразеологічних 

одиниць у мовленні.  

 

 

 



3. Рекомендована література 

Базова 

1. Огуй О.Лексикологія німецької мови  - Вінниця; “Нова книга”, 2003. 

Допоміжна 

1. Brandes M. Stilistik der deutschen Sprahe  - M.,1990. 

2. Byblyk W.N. Geschichte der deutschen Sprache. – Вінниця: Нова книга, 2004. 

3. Солдатова С.М., Гоштанар І.В.Методичні розробки занять з “Теоретичного курсу 

німецької мови”. – Херсон, 2000. 

4. Степанова М. Лексикологія современного немецкого яыка. – М.: Высш. шк., 1986. 

5. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. -  F.am Main: “Peter Land“, 

1993. 

6. Kudina O. Die Länder, wo man Deutsch spricht. ß Вінниця: Нова книга,  2002. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.  

5. Засоби діагностики успішності навчання: виконання практичних завдань, виконання 

вправ, виконання самостійної роботи, написання контрольних робіт, тестування, захист 

рефератів, підготовка мультимедіних презентацій 

 

 

 


