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Дисципліна «Теоретичні основи другої іноземної мови» є
завершальною нормативною дисципліною із спеціальності
035 Філологія для освітньої програми «Англійська мова і
література», яка викладається в 6 семестрі в обсязі 3 кредитів
(за Єв опейською Кредитно- Т анс е ною Системою ECTS).
Головною метою курсу «Теоретичні основи другої
іноземної мови» є ознайомлення студентів з різновидами
німецької мови, ії національними цент ами,



граматичними, фонетичними
кожного нащонального РІЗновиду

Література для вивчення
дисципліни

функціонуванням у різних європейських країнах, мовними
особливостями національних різновидів німецької мови, а
також з шляхами поповнення словникового складу німецької
мови.

Завдання навчальної дисципліни полягає в
ознайомленні студентів з:
~ поширенням і статусом німецької мови у різних країнах;
~ ознаками літературних різновидів німецької мови;
~ асиметричними відношеннями між повними центрами

німецької мови та їхніми літературними варшнтами
мови;

~ лексичними,
особливостями
німецької мови;

~ шляхами поповнення словникового складу німецької
мови.
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доп. - Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2010. - 416 с.

3. Ammоп U. Die deutsche Sprache іп Deutsch1and, Osterreich und
der Schweiz : das Problem der nationalen Varietiiten / Ulrich
Ammоп. - Berlin, New York : de Gruyter, 1995. - 575 S.

. 4. Kellermeier-Rehbein В. PIUГЇzentrik Einfi.ihrung m die
nationalen Varietaten des Deutschen / Birte Kellermeier-
Rehbein. - Berlin: Schmidt, 2014. - 264 S.

5. Siebenhaar В., Wyler А. Dialekt und Hochsprache іп der
deutschsprachigen Schweiz / Beat Siebenhaar, Alfred Wyler. - 5.
vollstandig tiberarb. Aиfl. - St. Gallen : Steh1eDruck AG, 1997.
-57 S.
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ім. І. Франка, 2013. -130 с.
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Дмитрович. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 416 с.

4. Палиця Г. Теоретичний курс німецької мови / Галина
Палиця. - Дрогобич: Вимір, 2007. - 63 S.

5. Ammоп U. Die deutschsprachigen Uinder / Ulrich Ammоп //
Soziolingиistik : еіп intemationales Handbuch zиr Wissenscha:ft
уоп Sprache und Gesellschaft / hrsg. уоп Ulrich Ammоп ... [et
аІ]. - 2nd completely rev. & extended ed. - Berlin : de Gruyter,
2006. - Bd. 3. - ТlЬ. 3. - S. 1765-1771.

6. Barboиr St., Stevenson Р. Variation 1т Deиtschen
Soziolingиistischen Perspektiven / Stephen Barboиr, Patrick



Stevenso . - Berlin, New York : de Grиyter, 1998. - 354 S.
7. Кleine klopadie - deutsche Sprache / Нrsg. Wolfgang

Fleischer - Frankfurt ат Main : Lang [и.а.], 2001. - 845 S.
8. Muhr R. Das osterreichische Deutsch / Rudolf Muhr // Das

Deutsch als plurizentrische Sprache Anspruche-
Ergebnis e-Perspektive. - Berlin: Schmidt, 2017. - S. 23-41.

9. NіеЬашn Н., Macha J. Einfiihrung in die Dialektologie des
Deutsche / Неrmann NіеЬашn, Jiirgen Macha. - Ttibingen :
Niemeye 1999. - 226 S.

10. Romer ., Matzke Br. Lexikologie des Deutschen : Еіпе
Е' / Christine Romer, Brigitte Matzke. - 2., aktual. und
erw. Auf1.- Ttibingen :Narr, 2005. - 236 S.

11. Schmidli R. Die Vielfalt des Deutschen, Standard und Variation
Gebr ch, Einschatzung und Kodifizierung einer

plurizenti hen Sprache / Regula Schmidlin. - BerlinfВoston : de
Gruyter,2 11. - 575 S.

12. Varianten orterbuch des Deutschen : Die Standardsprache in
Osterreic der Schweiz und Deutschland sowie іп Liechtenstein,
Luxemb , Ostbelgien und Stidtirol / hrsg. уоп Ulrich Ammon
и.а. - Berl п: de Grиyter, 2004. - 1064 S.

13. Weiss А. Е., Weiss О. Das osterreichische Deutsch - еіпе
Standardv 'ante der deutschen Sprache / Andrea Е. Weiss,
Gerlinde Weiss // Das osterreichische Deutsch - еіпе
Standardv .ante der deutschen Sprache. - Salzburg :
Hausdruc rei, 2007. - S. 5-14.

14. Wiesinger Р. Das osterreichische Deutsch in Gegenwart und
Geschicht / Peter Wiesinger. - 2. durchgeseh. und erw. Aufl. -
Wien : Lit, 2008. - Bd. 2. - 450 S.

15. Wintersbe er А. Worterbuch Osterreichisch-Deutsch / Astrid
Wintersbe er. - 12. Auf1. - Salzburg und Wien : Residenz
Verlag,19 5. - 96 S.

т ивалість к с
Обсяг курсу

ну сутність німецької мови;
оширення і статус функціонування німецької
х європейських країнах;.. . . .ння ДlалектlВ та нацІОНальних ваРіаНТІВ
ови Федеративної Республіки Німеччина,

імецькомовної частини Швейца ії;

Інтернет-ресурси
erreichisches Deutsch / Jakob Ebner [Електронний
ежим доступу до ресурсу:
duden.at/media/downloads/oesterreichisches deutsc

1. Ebner J. О
ресурс]. -
http://
h.pdf

2. https://de. ·pedia.orglwiki/Liste_уоп_Austriazismen
3. https:// .unker. com/ de/unterschiede- hochdeutsch-

schweizer chdeutsch
Один семест 6)
Загальна кіль сть годин - 90.
32 годин ауди орних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин
пактичних за ять та 58 годин самостійної оботи.

у резул аті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен знат
>- поліцентр
>- територію

мови уріз
>- СПlВВlДно

німецької
Авс ії та

результатиОчікувані·
навчання



Ключові слова

Фо мат
Теми
Піде мковий конт оль
П е еквізити
Форми організації
навчання
Методи навчання

Необхідне обладнання

~ характерні риси національних різновидів німецької мови;
~ моделі утворення складних слів та Їхню семантично-

структурну класифікацію;
~ морфологічну класифікацію афіксів;
~ суть явища конверсії та ії види;
~ запозичення і кальки з різних мов у склаДІ німецької

мови;
» види звуконаслідувальних слів.

у результаті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен вміти:
~ роз'яснити поліцентричну сутність німецької мови і

статус функціонування їі у різних європейських країнах;
~ розпізнати характерні риси національних варіантів

німецької мови у їхній системі консонантизму і
вокалізму, словотворі, граматиці і лексиці;

» висвітлити співвідношення діалектів та національних
варіантів німецької мови Федеративної Республіки
Німеччина, Австрії та німецькомовної частини
Швейцарії;

~ пояснити сфери використання літературних ваРіаНТІВ
німецької мови та їхніх діалектів у ФРН, Австрії та
Швейцарії;

~ роз'яснити моделі утворення складних слів та Їхню
семантично-структурну класифікацію;

~ пояснити суть явища конверсії та їі види;
~ розрізнити лексичні запозичення від кальок;
~ озпізнати види звуконаслід вальних слів.

Поліцентричність, різновид мови, літературний ваРіаНТ
мови, діалект, національний центр німецької мови,
консонантизм, вокалізм, словотвір, конверсія, запозичення,

.зв онаслід вання.
Очний
* СХЕМА КУРСУ
Залік
Основи тео етичної і пактичної онетики.
Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації,
тест вання, написання доповідей і е е атів.
Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод,
метод проблемного викладення матеріалу, евристичний
метод, дослідницький метод.
П оекто і ноутб к

ОЦІНЮВАННЯ

Розподіл балів, які
отримують студенти

Аудиторна робота - 40 балів (2х20)
Індивідуальне завдання - 20 балів
Модульні контрольні роботи - 40 балів (2х20)
Залік оформляється шляхом сумування
студентом балів за усі види навчальної
Підсумкова максимальна кількість балів - 1ОО.

одержаних
діяльності.



Критерії оцінювання 1. Оцінювання аудиторної роботи (О - 40 балів) студенТІВ
враховує успішність опрацювання теоретичних питань І

базової та допоміжної штератури до ЗМІСТОВИХ модушв
лекційного курсу, якість виконання практичних завдань до
змістових модулів навчальної дисципліни.

Шкала оцінювання

Кількість Якість теоретичної та/чи % правильних відповідей
балів практичної підготовки (аудиторна робота)

(усне опитування)

40 - 37 відмінна 100 - 90

36 - 33 дуже добра 89 - 81

32 - 29 добра 80 -71

28 - 25 задовільна 70 - 61

24-21 достатня 60 - 51

20-0 незадовільна 50 і менше

2. Оцінювання індивідуальної роботи студенТІВ (0-20),
враховує якість та обсяг опрацювання наукової літератури,
вміння її реферувати, аналізувати, узагальнювати результати
пошуків і виклад власних думок.

Шкала оцінювання

Кількість Якість теоретичної та/чи % правильних відповідей
балів практичної підготовки (індивідуальне завдання)

(усне опитування)

20- 18 відмінна 100 - 90

17 - 16 дуже добра 89 - 81

16 - 15 добра 80 - 71

14-13 задовільна 70-61

12 - 11 достатня 60 - 51

10-0 незадовільна 50 і менше

3. Оцінювання письмових модульних робіт (0-40 балів)
враховує рівень сформованості знань та вмінь на проміжних
етапах вивчення навчальної дисципліни.

Шкала оцінювання

Кількість Якість теоретичної та/чи % правильних відповідей
балів практичної підготовки (тестування)

(усне опитування)

40 - 37 відмінна 100 - 90



36 - 33 дуже добра 89 - 81

32 - 29 добра 80 -71

28 - 25 задовільна 70 - 61

24 - 21 достатня 60 - 51

20-0 незадовільна 50 і менше

Політика виставлення Крім перерахованих вище видів навчальної діяльності при
балів підсумковому оцінюванні враховується також присутність

на заняттях, запІзнення, активНІСТЬ студента П1Д час
практичного заняття. Недопустимим є користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними
пристроями П1Д час заняття в ЦІЛях не пов'язаних з
навчанням. Також неприйнятним є списування, плагіат,
несвоєчасне виконання поставленого завдання І т. ІН.

Шкала оцінювання: Кількість Оцінка Визначення Залік
національна та ECTS балів ECTS

100 - 90 А Відмінно Зараховано

89 - 81 В Дуже добре Зараховано

80 - 71 С Добре Зараховано

70 - 61 D Задовільно Зараховано

60 - 51 Е Достатньо Зараховано

21 - 50 FX Недостатньо Не
зараховано (з
можливістю
повторного
складання)

0-20 F Незадовільно Не
зараховано (з
обов' язковим

повторним
вивченням

дисципліни)

Студентам на замітку Академічна доброчесність. Індивідуальні завдання
студентІВ мають бути ОРИГІнальними ДОСЛІдженнями чи
МІркуваннями. Відсутність посилань на використаНІ
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в
роботу ІНших студентів є прикладом академічної
недоброчесності. Виявлення її ознак в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахування викладачем,
незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідування занять є важливою складовою
Всі повинні відвідувати усі е •••навчання. студенти леКЦll І

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати
викладача про неМОЖЛИВІСТЬВІДВІДати заняття. У будь-



якому випадку студенти зобов' язані дотримуватися УСІХ
строків визначених для виконання усіх видів письмових
робіт, передбачених курсом.

Література. Література, яка надається викладачем,
використовується студентами виключно в освітніх цілях без
права її передаЧІ третім особам. Також ВІтається
використання студентами іншої літератури та джерел, яких
немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності
не толеруються.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якосТІ курсу буде
надано по завершенню курсу.

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Was ist Variet8.t?

а) Umgangssprache

с) Dialekt

Ь) Existenzform einer Sprache

d) еіпе Menge уоп Sprachsystemen

2. Die deutschen Dialekte werden іп ... gegliedert.

а) nord-, mittel- und oberdeutsche

Ь) nieder-, mittel- und oberdeutsche

3. Der schweizerische Reformator hie13...

с) mittel- und oberdeutsche

d) nord-, mittel- und stiddeutsche

а) Konrad Duden

с) Johann С. Gottsched

Ь) Johann G. Adelung

d) Ulrich Zwingli

4. Welcher Buchstabe ist еіп Teutonismus іm weiteren Sinn?

а) v Ь) 13 с) ti d) z

5. Der Ai1teil der бstепеісhіsсhеп lexikalischen Eigenheiten іп der Schrift- und Standardsprache
macht уоп etwa ... aus.

а)1 % Ь) 6 % с) 9% d) 3%
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