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ВСТУП

Навчальна  програма  навчальної  дисципліни  «Ділова  іноземна  мова
(німецька)»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми
підготовки  здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю 014
Середня освіта (Мова та література (англійська) за спеціалізацією «Німецька
мова».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  широкий  спектр
матеріалу, що відображає географічні, історичні, політичні, адміністративні,
економічні,  соціальні  та  культурні  реалії  Німеччини,  а  також  літературні
епохи,  що  віддзеркалюють  загальний  культурний,  історичний,  соціальний
розвиток Німеччини.

Міждисциплінарні зв’язки:  курс «Країнознавство  та  література
Німеччини» інтегрує в собі універсальні знання про німецькомовні  країни,
відображаючи цілісну картину буття основних одиниць соціально-політичної
організації  світу.  Весь  курс  базується  на  знаннях  здобувачів,  які  вони
отримали  під час вивчення дисциплін загального циклу: історії, філософії,
економіки.  Даний  курс  є  невід’ємною  частиною  практики  з  усного  та
писемного мовлення.  Поглиблюючи знання  про німецькомовні  країни,  цей
курс  уможливлює  підготовку  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  магістр  до
всебічного вивчення культури та літератури Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Geografische Lage Deutschlands. Bevölkerung der BRD. Deutschland und 

Gesellschaft.
2. Politisches System der BRD. Geschichte der BRD
3. Deutschsprachige Literatur.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної  дисципліни «Країнознавство  та  література
Німеччини» є  сприяння розширенню світогляду здобувачів ступеня вищої
освіти магістр та формуванню країнознавчої й літературознавчої орієнтації
майбутніх викладачів німецької мови.

1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Країнознавство  та
література Німеччини» є
–  формування  професійно-педагогічних  навичок  та  вмінь,  які  необхідні
здобувачам для їхньої майбутньої роботи;
– розвиток творчої активності під час пошуку та  викладання країнознавчої
інформації; 
–  стимулювання пізнавальних  інтересів  у  галузі  обраної  професії  чи
спеціалізації;



–  розширення  кругозору  здобувачів  за  рахунок  вивчення  історії,  культури,
політичного та державного устрою, соціальних здобутків ФРН;

- засвоєння  і  реалізація  наукових  та  культурних  досягнень  світового
лінгвокраїнознавства;
 –  удосконалення  практичної  підготовки  здобувачів  ступеня  вищої  освіти
магістр за рахунок розширення словникового запасу у сфері країнознавства;
– створення у здобувачів теоретичної бази знань, яка, спираючись на раніше
отримані  знання  з  історії  німецької  мови,  країнознавства,  зарубіжної
літератури тощо, розкриває головні принципи процесу викладання німецької
мови і німецькомовної літератури (як частини курсу «зарубіжна література»)
в  загальноосвітній  школі  й  вищих  навчальних  закладах  і  зумовлює
формування уявлення про специфіку  і  роль німецької  мови і  літератури в
розвитку світогляду учнів та студентів; 
– висвітлення головних подій в історії літератури німецькомовних країн;
–  ознайомлення  з  найвидатнішими  представниками  німецької  літератури
різних епох та напрямків мистецтва,  що розширить знання здобувачів  про
країну, мова якої вивчається, й сприятиме їх духовному розвитку. 
–  вільне  використання  сформованих  умінь  у  різних  сферах  мовленнєвої
діяльності з німецької мови.

1.3.  За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
–   комунікативна – здатність  спілкуватись німецькою мовою у межах тем,
сфер  і  ситуацій,  використовуючи  відповідний  мовний  і  мовленнєвий
матеріал;
– соціокультурна – володіння певним мінімумом фонових знань (сукупність
відомостей  про  соціокультурні  особливості  німецького  народу  та  про
стандарти комунікативної поведінки);
– соціолінгвістична – здатність використовувати мовні засоби (лінгвістичні
маркери  соціальних  стосунків,  правила  ввічливості,  діалект  та  акцент)
відповідно до ситуацій мовлення;
– інформаційна – здатність до пошуку, обробки й подальшого використання
інформації з професійною метою, здатність використовувати мультимедійні
та  мережеві  технології,  ресурси  Інтернет  для  забезпечення  дистанційної
форми навчання у ВНЗ;

спеціальні:
–  лінгвокраїнознавча  –  знання  фахової  термінологічної  лексики,  а  також
навички роботи з матеріалом (самостійно аналізувати тексти, спираючись на
лінгвокраїнознавчі знання та реалії; читати та адекватно перекладати тексти,
що містять інформацію про країнознавчі реалії; висловлювати власну думку
про ті чи інші події,  що відбуваються у Німеччині);



– екстралінгвістична – декларативні знання про ФРН взагалі й обізнаність із
конкретними темами – відомості  історичного, економічного, географічного,
культурного та соціального характеру рідної та іноземної мови.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 135 годин /  4,5 кредити
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1

Geografische Lage Deutschlands. Bevölkerung der BRD. 
Deutschland und Gesellschaft

Тема 1. Geografische Lage Deutschlands. Die deutschen Bundesländer

Тема 2. Bevölkerung der BRD. 
Тема 3. Deutschland und Gesellschaft.

Змістовий модуль 2
Politisches System der BRD. Geschichte der BRD

Тема 1. Politisches System der BRD. 
Тема 2. Geschichte der BRD vom Mittelalter bis zum Deutsch-Französischen   Krieg
Тема 3. Geschichte der BRD vom Ersten bis Zweiten Weltkrieg.
Тема 4. Geschichte der BRD von „Stunde Null“ bis heute.

Змістовий модуль 3
Deutschsprachige Literatur

Тема 1. Mittelalter und Reformation in der deutschen Literatur.
Тема 2. Die deutsche Dichtung im Zeitalter des Barocks und der Aufklärung.
Тема  3. Klassik in der deutschen Literatur.  Deutsche Romantik und Realismus.
Тема 4. Deutschsprachige Literatur  des XX. Jhts. Deutschsprachige Literatur der
Gegenwart.

3. Рекомендована література
1. Baumann B. Deutsche Literatur in Epochen: Arbeitsaufgaben / B. Baumann, B.
Oberle. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. – 368 S.
2. Becker F. Deutsch. Literaturgeschichte. Epochen / F. Becker. – Stuttgart : Klett,
2003. – 120 S
3. Der Deutsche Bundestag. – Berlin: Deutscher Bundestag, 2000. – 23 S.
4. Deutsche  Literatur  /  DUDEN.  Das  große  Buch  der  Allgemeinbidung.  –
Mannheim : Bibliographische Institut AG, 2010. – S. 235–284.
5. Deutschland. Die schönsten Orte und Regionen. – Neu verarbeitete Auflage. –
München: ADAC Verlag GmbH, 2011. – 348 S.
6. Luscher R. Landeskunde Deutschland. Aktualisierte Fassung / R. Luscher. –
München, Presseverlag, 2005. – 324 S.
7. Krusche  D.  Aufschluss.  Kurze  deutsche  Prosa  /  D.  Krusche.  –  Bonn :  Inter
Nationes, 1999. – 129 c.
8. Kudina O. „Die Länder, wo man Deutsch spricht“  /  O. Kudina.  – Вінниця:
Нова книга, 2002. – 344 с.

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz#%16sischer_Krieg


9. Tatsachen über Deutschland. – Frankfurt/Main: Societäts-Verlag, 1997. – 569 S.
10.Tschabuschnig  L.  Deutschland.  Länder  der  Welt  / Luisa  Tschabuschnig.  –
Berlin: Verlag Katl Müller GmbH, 2003. – 138 S.
11.Wucherpfennig W. Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis
zur Gegenwart / W. Wucherpfennig. – Stuttgart : Klett, 1997. – 352 S. 
12.Антология современной немецкоязычной литературы (1945–1996): в 2 т. –
Т. 1 / Сост. Л. Х. Рихтер. – М. : Издательство МАРТ, 1999. – 776 с.
13.Гучинская Н. О. Deutsche Literatur. 19. Jh. / Н. О. Гучинская, Б. Е. Чистова.
– М. : Просвещение, 1984. – 335 с. 
14.Євгененко Д. А. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн / Євгененко
Д. А. , Кучинський Б. В. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 416 с.
15.Ковбасюк Л. А. Методичні вказівки з курсу країнознавства німецької мови
“Verfassung und  Staatlicher Aufbau der BRD”:  методичне  видання  /  Л.  А.
Ковбасюк. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2003. – 36 с.
16.Коляда Н. А. Страноведение Германии / Коляда Н. А.  – Ростов-на-Дону :
Феникс, 2002. – 312 с.
17.Махінов В. М. Нариси з історії німецької літератури / В. Н. Махінов. К. :
КіСУ, 2000. – 87 с.
18.Мирианашвили М. Г. Лингвострановедение Германии / Мирианашвили М.
Г. , Северова Н. Ю. – М. : Академия, 2007. – 217 с. 
19.Мізін  К.  І.  Історія  німецької  літератури:  від  початків  до  сьогодення
(коротко  і  з  практичною  частиною):  Навчальний  посібник  для  студентів-
германістів (нім) / І. К. Мізін. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2006. – 336 с.
20.Прищепа В. Є. Відомі, маловідомі та невідомі німецькі автори. Книга для
читання німецькою мовою / Прищепа В. Є. , Прищепа В. П.  – Вінниця : Нова
книга, 2007. – 368 с.
21.Пронин  В.  А.  История  немецкой  литературы:  Учеб.  пособие  /  В.  А.
Пронин. – М. : Университетская книга; Логос, 2007. – 384 с.
22.Чирікова Г. І. Навчальний посібник з літератури Німеччини / Г. І. Чирікова.
– Слов’янськ : СДПУ, 2011. – 91 с.

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – екзамен

5. Засоби діагностики результатів навчання
– усне опитування на практичних заняттях;
– перевірка індивідуальних завдань;
– підсумкове опитування  здобувачів  з тематики змістових модулів;
–перевірка  результатів  виконання  завдань  під  час  складання  здобувачами
екзамену тощо.
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