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Анотація 

«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, який 

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. 

Ключові слова: німецька  мова, сучасна німецька мова, історія німецької мови, 

мовознавство, лінгвістична дисципліна. 

Annotation 

"Theoretical course of the second foreign language" is aimed at studying the main 

theoretical issues and disclosing the main linguistic concepts, terms and categories of basic 

professional disciplines of modern German, taking into account new trends, which will help 

students as philologists and teachers to operate with scientific information. The course prepares 

students for the conscious perception of theoretical subjects of the linguistic cycle, provided by 

the curriculum, and promotes the development of skills of search and research work on linguistic 

problems. 

"Theoretical course of the second foreign language" consists of lectures and practical 

classes. The lecture course provides a presentation of theoretical material with elements of 

comparison of current concepts and an emphasis on the approaches of domestic and German 

linguists to the key problems of theoretical basic disciplines. In practical classes, theoretical issues 

are considered on the examples in order to consciously master the proposed theoretical material 

and is supplemented by independent and individual work of students with textbooks and reference 

books. 

The course program is clearly structured and defines the general direction of teaching a 

theoretical course and the mandatory amount of knowledge and skills that students must master, 

through which the training of a qualified specialist who has the necessary theoretical knowledge 

and can apply them in practice. 

Key words: German language, modern German language, history of German language, 

linguistics, linguistic discipline. 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Теоретичний курс другої іноземної мови” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеню «Магістр» 

спеціальності 014 Середня освіта. 

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: вивчення практичного курсу другої іноземної мови, 

лінгвокраїнознавства, історії мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. 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  

1.2. 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. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Демонструвати належний рівень володіння державною та іноземною мовами для 

реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; презентувати результати своїх досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 4. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці. 

ПРН 6. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань і 

власну точку зору на них як фахівцям, так і широкому загалу. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня. 

ІІ. Фахові:   

ФК 1. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства, 

літературознавства. 

ФК 2. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах. 

ФК 3. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень 

філологічної науки. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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  

Тема 3. 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 4. Лексикологія як лінгвістична дисципліна.  

Слово як основний об’єкт лексикології. Зна чення 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. 

Тема 5. 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 6. 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 7. 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. Em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Michaela Perlmann-Balme, Susanne 

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

       Допоміжна 

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

Eismann. – Cornelsen,  

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

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

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

“Богдан”, 2004. 

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

центр “Львівська політехніка”, 1998. 

5. Dallapiazza R. M., Jan E., Schönherr T. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2005. 

 

     4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.  

     5. Засоби діагностики успішності навчання: виконання практичних завдань, 

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

захист рефератів, підготовка мультимедіних презентацій. 


