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Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: поглибити на основі здобутих знань на попередніх курсах шляхом 

засвоєння нового матеріалу практичні навики володіння мовою, вдосконалити 

методику комплексного тематичного та мовного стилістичного аналізу текстів 

різних жанрів.  
 

Завдання:  

• Інтеграційний розвиток усіх аспектів мови; домінуючою залишається 

лінгвістична та прагматична компетенція слухачів, особливої ваги 

надається соціокультурній компетенції, основи якої були закладені у 

попередні роки навчання. 

• Послідовний розвиток усіх чотирьох аспектів мови (аудіювання, читання, 

усне мовлення, письмо). 

• Вдосконалення мовознавчої компетенції студентів шляхом поглиблення 

лексичних, фонологічних, граматичних знань, необхідних для комунікації 

в обсязі проблематики та тем, які пропонуються для вивчення на 5 курсі. 

• Підвищення соціокультурної компетенції студентів шляхом набуття 

країнознавчих та соціокультурних знань, вміння застосовувати їх у 

міжкультурній комунікації, дискусіях і презентаціях. 

• Поглиблення навичок самостійного навчання. Формування засад 

автономного,  навчання, знайомство з новітніми стратегіями та підходами 

до роботи з мовою.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

• Теоретичні засади організації мовного матеріалу  за принципом 

функціонально-семантичних полів. 

• Мовні засоби для реалізації певних комунікативних завдань: рефератів, 

дискусій, інтерв´ю, інформаційних повідомлень. 

• Мовну специфіку та ідейну проблематику літературних творів 18-19 ст. 

епохи класицизму, просвітництва, романтизму і реалізму.  

• Гуманітарні проблеми сучасного суспільства; роль іноземних мов у сфері 

культурних і наукових контактів та академічного обміну. 

вміти:  

• Розуміти детальну інформацію в текстах для читання різного виду 

(літературні, газетні, наукові тексти). Розуміти позицію автора, опанувати 

різноманітну техніку читання, вміти застосовувати її.  

• Проводити лінгвостилістичну інтерпретацію (усну і письмову) 

різножанрових текстів художньої літератури.  

• Вільно та правильно користуватися німецькою мовою у професійних і 

наукових цілях. 

• Реферувати і анотувати наукові матеріали на філологічну тематику. Писати 

добре структуровані тексти, адекватні комунікативному наміру (тези, 

коментар, анотація, резюме, стаття, рецензія).  

• Вільно і адекватно використовувати німецьку мову у ситуаціях усного 

спілкування : інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свою 

точку зору та арґументувати її, дотримуючись параметрів комунікативної 

адекватності, граматичної коректності та зв´язності.  

• Володіти вміннями та навичками мови, достатніми для її використання на 

рівні  С 2.1 – С 2.2.за загально прийнятою європейською шкалою. 

 



 

Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Трансфер культури. 

Тема 1. Інтерпретація творів минулих епох у кінематографі, театрі та інших 

жанрах    мистецтва.  

          Тема 2.  Розуміння архаїзмів, історизмів. Культурно-історичний фон запозичень 

із іноземних мов у різні епохи.  

          Тема 3. Зміна  принципів німецької драматургії від 18 до 20 століття.  

          Тема 4. Версифікаційний опис філософських і суспільних проблем у творчості 

німецьких класиків.  

 

Змістовий модуль 2.  Основні маркери усного мовлення. 

          Тема 9. Засоби досягнення емоційності усного мовлення: частки, інверсія, 

метафоризація.  

          Тема 10. Культура мовлення: логіка викладу, інтонаційні та логічні паузи, 

акустично-інтонаційні норми оформлення мовленнєвого акту.  

           Тема 11. Комунікативні ролі у дискусії: модерація, аргументування, опонування, 

підбиття підсумків.  

           Тема 12. Підготовка та проведення інтерв´ю.   

 

Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальна і порівняльна характеристики епох Просвітництва, 

Класицизму, Романтизму  і  Реалізму.  

33 

2 Драматургія  Г.Е.Лессінга, Г.Кляйста, Ф.Шіллера, Б.Брехта.  33 

3 «Фауст» (1 ч.), «Страждання молодого Вертера» Й.В. ф.Гете, 

«Нові страждання молодого В.» У.Пленцдорфа  

33 

4 Сприйняття часу у минулому і в сучасності.  33 

5 Мистецтво реклами. «Суспільство споживання» - розквіт чи 

занепад. 

33 

6 Глобальні проблеми сучасності. Газетні статті.  33 

7 Теорія мовленнєвого акту. 33 

8 Модальні частки у німецькій мові.  33 
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Рекомендована література 
Базова 

1. Aspekte. Lehrbuch 3. Arbeitsbuch 3. Niveau C1. Berlin-München-Wien-Zürich-New 

York. Langescheidt, 2010. 

2. Buscha A., Linthout G. Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Hueber, 

2003     

3. Lehrwerk für Fortgeschrittene (B2,C1): Mittelpunkt B2. Lehrbuch: Deutsch als 

Fremdsprache für Fortgeschrittene: BD 1 von Renate Köhl-Kuhn, Albert Daniels.- 

Klett, 2007. 

4. Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe 

(Lehrbuch). Vorbereitung für ZMP, ZOP, TestDaF, DSH. [Taschenbuch] Eva-Maria 

Willkop u.a.. – Hueber, 2006. 

http://www.amazon.de/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Eva-Maria%20Willkop
http://www.amazon.de/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Eva-Maria%20Willkop


5. Lessing G.E. Ein Lesebuch fur Unsere Zeit / Hrsg. W. Victor, Gesamm. G.  Steiner, 

Gesamm. M. Hackel. - Weimar : Volksverlag, 1960. - 448 S : il. - (Lesebucher fur 

Unsere Zeit).  

6. Goethe J.W.Ein Lesebuch für unsere Zeit von Walther Victor. erschienen 1969 im 

Aufbau - Verlag Berlin und Weimar. 

7. Schiller F. Ein Lesebuch für unsere Zeit. Zus. m. Klaus Herrmann. Berlin/Ost, 

Weimar 1954 (10. Aufl. 1973). 

8. Friedrich Th. Goetes Faust erläutert . – Leipzig:Reclam, 1956.                    

8. Шендельс Е.И. Практическая грамматика неметкого языка. – М.: Высш. шк., 1986 

9. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Leipzig – Berlin – München – Wien – Zürich – New York: Langenscheidt-Verl-: 

Enzyklopädie, 1993.   

10. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. Leipzig – Berlin – München – Wien 

– Zürich – New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1998. 

11. Buscha J. u.a. Grammatik in Feldern. München – Verlag für Deutsch, 1998. 

 

Допоміжна      

1. Duden. Aussprachewörterbuch. 6., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Bearbeitet 

von Max Mangold in Zusammenarbeit mit der Dudenredaktion. Dudenverlag, 

Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 2006. 

2. Duden. Die deutsche Rechtschreibung . 25., völlig neu bearbeitete und erweiterte 

Auflage. Dudenverlag, Bibliographisches Institut AG, Mannheim/ Leipzig/ Wien/ 

Zürich 2009.  

3. Rausch R., Rausch I. Deutsche Phonetik für Ausländer. Ein Lehr- und Übungsbuch. 

München: Langenscheidt, 2000. 

4. Dikova W., Kudlinska-Stankulowa К., Mavrodiewa L.Miteinander leben im 

Europa. Lese-und Arbeitshefte zur deutschen Landeskunde. Hefte 1 .-4. - 

Hamburg. Körber - Stiftung, 2000. 

Інформаційні ресурси 

 
1. www.langenscheidt.de 

2. www.schubert.de 

3. www.hueber.de 

4. www.hueber.de/em-neu 

5. www.goethe.de 
 

 

http://www.langenscheidt.de/
http://www.schubert.de/
http://www.hueber.de/
http://www.hueber.de/

