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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, предметна 

спеціалізація, освітна 

програма, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

01 Освіта  

    03 Гуманітарні 

науки   
Нормативна 

Предметна спеціалізація: 

014.02 Середня освіта  

035.041 Філологія 

(Германські мови та 

літератури (переклад 

включно)), перша - 

англійська 

Рік навчання: 

Загальна кількість 

годин - 90 

4-й 

Семестр: 

8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

І семестр: аудиторних 

– 2 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітна програма: 

Середня освіта. Мова і 

література (англійська та 

друга іноземна мова) 

 

Мова і література 

(англійська) 

 10 

Практичні, семінарські 

20 год 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

60 
Ступінь 

бакалавра Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – (30%/70%) 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

«Теоретичний курс другої іноземної мови» спрямований на вивчення 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. Курс готує студентів до свідомого сприйняття теоретичних предметів 

мовознавчого циклу, що передбачені навчальним планом, та сприяє розвитку умінь 

пошукової та дослідної роботи над лінгвістичними проблемами. 

«Теоретичний курс другої іноземної мови» складається з лекційних та практичних 

занять. Лекційний курс передбачає виклад теоретичного матеріалу з елементами 

зіставлення актуальних концепцій та акцентом на підходах вітчизняних та німецьких 

мовознавців до ключових проблем теоретичних базових дисциплін. На практичних 

заняттях теоретичні питання розглядаються на прикладах з метою свідомого засвоєння 

пропонованого теоретичного матеріалу та доповнюється самостійною та індивідуальною 

роботою студентів з навчальними посібниками та довідковою літературою.  

Програма курсу чітко структурована та визначає загальну спрямованість викладання 

теоретичного курсу та обов’язковий обсяг знань та вмінь, якими повинні оволодіти 

студенти, за допомогою яких здійснюється підготовка кваліфікованого спеціаліста, що має 

необхідні теоретичні знання і вміє застосовувати їх на практиці. 

Мета курсу:    

визначення місця та ролі німецької мови в сучасному світі та функціонування цієї мови 

у різних куточках світу; ознайомлення студентів випускного курсу з основними 

теоретичними питаннями стосовно лексичного, граматичного, фонетичного рівнів 

німецької мови; висвітлення основних періодів історичного розвитку мови, зазначення 

важливих етапів у становленні сучасної німецької мови; надання основних теоретичних 

знань щодо характеристики словникового складу сучасної німецької мови з позиції 

соціолінгвістики та міжкультурної комунікації;  

Завдання курсу: 

- 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 

- поглиблення знань про місце німецької мови у світі; 

- розширення кола знань студентів з німецької мови з точки зору лексикології, 

стилістики, фонетики, граматики, історії мови; 

- формування професійно-педагогічних навичок та вмінь, які  необхідні студентам для 

їхньої майбутньої роботи;  

- розвиток творчої активності під час пошуку та викладання теоретичних дисциплін з 

німецької мови;  

- стимулювання пізнавальних інтересів у галузі обраної професії чи спеціалізації. 



3. 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.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. 

Історія німецької мови  

Тема 1 

Періодизація 

історії німецької 

мови 

15 2 2  11        

Тема 2. 

Літературна 

німецька мова 

15  4  11        

Разом Кредит 1 30 2 6  22        



Кредит 2 

Особливості розвитку сучасної німецької мови. 

Тема 1. 

Особливості 

фонетичної бази 

німецької мови 

15 2 2  11        

Тема 2. 

Лексикологія як 

лінгвістична 

дисципліна 

15  4  11        

Разом Кредит 2 30 2 6  22        

Кредит 3 

Особливості розвитку сучасної німецької мови. 

Тема 1. Шляхи 

збагачення 

словникового 

складу німецької 

мови 

10 2 2   6       

Тема 2. Проблема 

запозичень в 

німецькій мові. 

10 2 2   6       

Тема 3. Шляхи та 

механізми 

виникнення 

фразеологічних 

одиниць в 

німецькій мові. 

10 2 4   4       

Разом Кредит 3 30 6 8   16       

Разом  90 10 20   60       

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Періодизація історії німецької мови 2 

2 Літературна німецька мова 

 

4 

3 Особливості фонетичної бази німецької мови 2 

4 Лексикологія як лінгвістична дисципліна 4 

5 Шляхи збагачення словникового складу німецької мови 2 

 Проблема запозичень в німецькій мові. 2 

 Шляхи та механізми виникнення фразеологічних одиниць в 

німецькій мові. 

4 

 Разом 20 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Історичні факти історії Німеччини  11 

2 Літературні німецькомовні пам’ятки  у різні періоди існування 

німецької мови 

11 



3 Семантичне трансформація значення слова. Метафора. 11 

4 Соціолекти (професійні мови, термінологія, молодіжний жаргон, 

мова декласованих елементів) та діалекти. 

11 

5 Гендерний аспект у лінгвістичних дослідженнях. 6 

6 Архаїзми, неологізми, історизми, модні слова. 6 

7 Мовна політика у Німеччині. 4 

 Разом 60 

6. Методи навчання: 

Лекції із застосуванням прозірок;  дискусія за прослуханою лекцією , вільна бесіда, 

інтерв’ю, читання текстів за темою лекції, усні відповіді на запитання лекції, відтворення 

прослуханої інформації, перегляд відео матеріалів, використання комп’ютерних програм, 

робота в Інтернет, участь у зустрічах, конференціях, семінарах з носіями мови, ведення 

дискусії. 

7. Методи контролю 

Основними критеріями оцінювання навчальної діяльності студентів з курсу 

“Теоретичний курс другої мови” є її систематичність, активність і результативність. 

Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування студентами лекційних 

занять з курсу та своєчасне виконання навчальних і контрольних робіт. Активність студента 

на лекційних заняттях визначається якістю підготовки до нього і рівнем виконання 

практичних завдань. Показником результативності є правильність виконання на лекційних 

заняттях усіх видів робіт (зокрема, контрольних), ґрунтовність опрацювання тем для 

самостійного вивчення, а також участь у науково-дослідній роботі. 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумков

ий тест 

(екзамен) 

Сума 

Кредит 1 

 

Кредит 2 

 

Кредит 3 

 

120 300 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

В
ід

п
о

в
ід

ь
  

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

С
ам

о

ст
ій

н

а р
аб

о
т

а 

20 20 20 20 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т12 – теми кредитів 

 

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 

9. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс 

 

10. Рекомендована література 

Базова 



1. Em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Michaela Perlmann-Balme, Susanne 

Schwalb, Dörte Weers. – Hueber Verlag., 2008. – 128 S. 

       Допоміжна 

11. Erfolgreich am Telefon und bei Gesprachen im Buro Hinweise fur den Unterricht. 

Volker Eismann. – Cornelsen,  

12. Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк О. та ін. Практична граматика німецької 

мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. – Вінниця, 2004. 

13. Смолій М.С. “Німецька мова. Граматичний довідник”. – Тернопіль: Навчальна 

книга “Богдан”, 2004. 

14. Задорожний В., Зайферт Т. Комунікативна німецька мова. – Львів: Видавничий 

центр “Львівська політехніка”, 1998. 

15. Dallapiazza R. M., Jan E., Schönherr T. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 

2005. 

9. Інформаційні ресурси 
1. www.hueber.de/seite/list.php?page=landeskunde_daf. 

2. www.uncg.edu/~lixlpurc/NetzSpiegel/Netzspiegel.html 

3. www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/index.htm 

4. www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload.. 

5. www.wirtschaftsdeutsch.de/.../landeskunde-daf.php 

6. http://www.ebookee.net/Landeskunde-Deutschland-dl/ 

 
 

http://www.hueber.de/seite/list.php?page=landeskunde_daf
http://www.uncg.edu/~lixlpurc/NetzSpiegel/Netzspiegel.html
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/index.htm
http://www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload
http://www.wirtschaftsdeutsch.de/.../landeskunde-daf.php
http://www.ebookee.net/Landeskunde-Deutschland-dl/

