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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Підхід мови як нового коду може призвести до оволодіння лише
її комунікативною функцією, тоді як вивчення культури має велике
загальноосвітнє, виховне, гуманістичне значення. Ознайомлення з
новою культурою дає студентові змогу краще усвідомити як своє
власне культурне оточення, так і багатогранність та єдність всього
людства. Німецька мова, як будь#яка інша, тісно пов’язана з істо#
рією народу, його сучасним життям, культурою.

Поглиблене вивчення мови як основної ознаки нації і втілення
національної культури та німецьких реалій допомагає оволодіти
системою ідей, поглядів, які відображені у значенні окремих мов#
них одиниць, виховати повагу і любов до країни, мова якої вив#
чається. Мова як майбутній фах не може вивчатись без урахування
її значень і особливостей функціонування, які реально властиві но#
сіям мови і необхідні для повноцінного спілкування з ними. Пере#
кладач повинен вивчати мову одночасно з культурою, яка має ста#
ти дисципліною#спільником при вивченні мови, тому що переклад
потребує значного обсягу фонових знань при відтворенні німецько#
го тексту. Курс лінгвокраїнознавства має забезпечити студентам
знання, які дають змогу користуватися мовою як засобом спілку#
вання в тому вигляді, в якому вона входить у схему особистісних і
соціальних стосунків (звичаї, обов’язкові правила, усталені норми
поведінки). Порівняння відповідних лінгвоетнокультурних норм
рідної мови та мовлення з іноземною мовою, що вивчається, має
забезпечити адекватний двосторонній переклад.

Мета курсу лінгвокраїнознавства — ознайомити студентів#пе#
рекладачів із сучасною німецькою дійсністю через мову, сформува#
ти у них систему ідей, поглядів, які притаманні народу—носієві
мови, та знання яких необхідні для повноцінної комунікації та прак#
тики перекладу.

Завдання курсу:
1) озброїти студентів знаннями про сучасну дійсність та куль#

туру німецькомовних країн;
2) навчити студентів володіти мовним матеріалом лінгвокраї#

нознавчого мінімуму із соціально#побутової, соціально#куль#
турної та ділової сфери спілкування;

3) озброїти принципами семантизації безеквівалентної та фоно#
вої лексики та принципами її перекладу;
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4) навчити студентів іншомовній компетенції, компонентам куль#
тури мовленнєвого спілкування (національний мовленнєвий
етикет) та засобам їх адекватного перекладу у певній номен#
клатурі комунікативних ситуацій;

5) озброїти знаннями невербальних мов:
а) невербальні засоби спілкування, які в поєднанні з вер#

бальними створюють єдине висловлювання;
б) невербальні засоби спілкування, які супроводжують мов#

лення;
в) інформативні невербальні засоби, які підміняють вислов#

лювання і передають його значення;
6) ознайомити з найпоширенішими афористичними одиницями

сучасної німецької мови, сформувати навички їх перекладу
та трансформації;

7) ознайомити із зразками мови політики, бізнесу, засобів ма#
сової інформації, реклами та навчити розпізнавати та пере#
кладати їх у різних ситуаціях спілкування;

8) ознайомити з субкультурними ознаками та основними мов#
ними особливостями різних ареалів поширення німецької мови
(Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург), регіоналіз#
мами та діалектами.

На семінарських/практичних заняттях студенти набувають на#
вичок володіння лінгвоетнокультурними засобами усномовленнєвої
комунікативної компетенції та її адекватного двостороннього пере#
кладу. Останнє обумовлює необхідність створення певним чином
відібраних, градуйованих за складністю та організованих у межах
інтегративно#блокових циклів одиниць лінгвокраїнознавчого харак#
теру для формування компетенції щодо перекладу їх у певних ко#
мунікативних ситуаціях. Створення цих циклів у вигляді вправ дасть
змогу сформувати лінгвокраїнознавчо обумовлені навички вербаль#
ної і невербальної іншомовної комунікативної компетенції та вико#
ристання її у перекладацькій практиці, а також уміння використо#
вувати специфічні для цієї мови засоби спілкування, що дасть їм
можливість регулювати свою мовленнєву поведінку відповідно до
норм, прийнятих у цій мовній спільності, та адекватно відтворюва#
ти їх у двосторонньому перекладі.
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НАВЧАЛЬНО�ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО (НІМЕЦЬКА МОВА)”

№ пор. Назва теми 
  1 Лінгвокраїнознавство 
  2 Німеччина. Загальна характеристика 
  3 Німецькі федеральні землі 
  4 Населення ФРН 
  5 Німецькомовний світ 
  6 Державний устрій Німеччини 
  7 Німеччина у світі 
  8 Економіка Німеччини 
  9 Соціальна політика ФРН 
10 Суспільство 
11 Освіта і наука 
12 Культура Німеччини 

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО (НІМЕЦЬКА МОВА)”

Практичні заняття

Тема 1. Лінгвокраїнознавство.

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями лінгвокраї#
нознавства.

Питання для обговорення
1. Предмет та завдання курсу.
2 . Основні поняття курсу: “фонова інформація”, “кумулятив#

на функція мови”, “культурний компонент змісту слова”.

Література [1; 2; 5; 14; 15; 19; 25]

Тема 2. Німеччина. Загальна характеристика

Мета: ознайомити студентів із загальною характеристикою Німеч#
чини.



6

Питання для обговорення
1. Географія та історія країни.
2 . Сучасне становище країни.
3. Мовні одиниці, які відображають географічні реалії Німеччини.
4 . Відображення історії Німеччини у мовних одиницях.

Література [4; 10; 16; 21; 24; 26; 27]

Тема 3. Німецькі федеральні землі

Мета: ознайомити студентів з федеральною структурою Німеч#
чини.

Питання для обговорення
Мовні реалії до теми.

Література [10; 20; 27]

Тема 4. Населення ФРН

Мета: ознайомити студентів з характеристикою населення Німеч#
чини.

Питання для обговорення
1. Регіональні відмінності.
2 . Інтегровані національні групи.
3 . Політика щодо іноземних громадян.

Література [10; 14; 15; 19; 20; 22]

Тема 5. Німецькомовний світ

Мета: ознайомити студентів з німецькомовними країнами.
Питання для обговорення

1. Швейцарія, Австрія, Люксембург, Ліхтенштейн.
2 . Мовна ситуація у кожній з цих країн.
3 . Форми буття сучасної німецької мови.

Література [4; 9; 16; 28]

Тема 6. Державний устрій Німеччини

Мета: ознайомити студентів з державним устроєм Німеччини.
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Питання для обговорення
1. Конституція і право.
2 . Конституційні органи.
3 . Федералізм і самоврядування.
4 . Виборча система. Партії у ФРН.
5. Система правопорядку.
6 . Держава і громадяни.
7 . Мовні реалії до теми.

Література [6; 10; 16; 27–29]

Тема 7. Німеччина у світі

Мета: ознайомити студентів з положенням Німеччини у світі.
Питання для обговорення

1. Основні риси зовнішньої політики.
2 . Стосунки з західними державами.
3 . Угоди із східними сусідами.
4 . Німеччина і країни, що розвиваються.
5 . Членство в ЄС, НАТО, ОБСЄ, ООН.
6. Зовнішня культурна політика.

Література [10; 15; 19; 21; 27; 30]

Тема 8. Економіка Німеччини

Мета: ознайомити студентів з економікою Німеччини.
Питання для обговорення

1. Основні промислові підприємства ФРН.
2. Розбудова сільського господарства.
3 . Ринок праці.
4 . Охорона навколишнього середовища.
5 . Фінансова та банківська система.
6 . Зовнішня економіка.
7 . Відображення економічного розвитку Німеччини у мові.

Література [10; 21; 25; 28]
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Тема 9. Соціальна політика ФРН

Мета: ознайомити студентів з соціальною політикою Німеччини.
Питання для обговорення

1. Соціальна політика Німеччини.
2 . Соціальне забезпечення.
3 . Охорона здоров’я.

Література [10; 20; 22]

Тема 10. Суспільство

Мета: ознайомити студентів з особливостями суспільства Німеч#
чини.

Питання для обговорення
1. Жінка і суспільство.
2 . Молодь у Німеччині.
3 . Спорт. Дозвілля.
4 . Товариства, спілки і громадські ініціативи.
5 . Церква та релігійні громади.
6 . Засоби масової інформації та громадська думка. Преса. Ра#

діомовлення і телебачення.
7 . Мовні реалії до теми.

Література [10; 16; 20; 22; 28]

Тема 11. Освіта і наука

Мета: ознайомити студентів з системою освіти та науки Німеч#
чини.

Питання для обговорення
1. Школи.
2 . Професійна освіта.
3 . Вищі навчальні заклади.
4 . Наука і наукові дослідження.
5 . Мовні реалії до теми.

Література [8; 16; 17; 25; 28]
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Тема 12. Культура Німеччини

Мета: ознайомити студентів з особливостями культури Німеч#
чини.

Питання для обговорення
1. Культурне розмаїття.
2 . Література.
3 . Старовинні народні звичаї та повір’я, традиції, легенди, свя#

та та відображення їх у мові.
4 . Національний характер німців.
5 . Образотворче мистецтво.
6 . Музичне життя.
7 . Театр, кіно, фестивалі.
8 . Мовні реалії в галузі культури.

Література [10; 14–16; 19; 20; 28]

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Вагомою складовою фундаментальної підготовки студентів є ак#
тивне запровадження в систему академічної освіти самостійної тео#
ретичної і практичної роботи студентів, методичних рекомендацій
для написання наукових рефератів, курсових і бакалаврських робіт,
а також бібліографічних покажчиків наукової, науково#методичної
і художньої літератури.

Самостійна робота студентів передбачає:
• попередню підготовку до практичних занять;
• виконання ситуаційних задач, завдань і вправ в позааудитор#

ний час;
• підготовку до обговорення окремих питань;
• підготовку доповідей та рефератів німецькою мовою;
• самостійне вивчення окремих питань тем курсу;
• огляд рекомендованої літератури німецькою мовою.

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Методи і форми поточного контролю індивідуальні, здійснюються
в процесі бесіди, дискусії, у вигляді тестів, індивідуальних і фрон#
тальних опитувань.
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Вагоме місце в роботі викладацького складу займає аналіз знань
та вмінь студентів, що здійснюється після проведення поточного,
рубіжного та підсумкового контролю. Співвідношення показників
дає змогу скоригувати методи і форми навчальної роботи, вжити
відповідних заходів оптимізації навчального процесу.

Поточний контроль знань здійснюється шляхом періодичного
тестування за вивченими темами курсу. Підсумковий контроль знань
здійснюється наприкінці курсу за наявності позитивних оцінок по#
точного контролю у формі заліку.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Предмет лінгвокраїнознавства.
2 . Основні поняття курсу: фонова інформація, кумулятивна фун#

кція мови.
3 . Культурний компонент змісту слова.
4 . Німеччина. Географія та історія країни.
5 . Ландшафт та клімат.
6 . Реформація в Німеччині. Мартін Лютер.
7 . Німеччина в 1815–1847 рр. Революція 1848 р.
8. Об’єднання Німеччини й утворення Німецької Імперії у 1871 р.
9 . Німеччина після Першої світової війни. Веймарська респуб#

ліка.
10. Період диктатури націонал#соціалізму (1933–1945 рр.).
11. Німеччина у Другій світовій війні.
12. Наслідки поразки Німеччини у Другій світовій війні.
13. Ялтинська та Потсдамська конференції.
14. Німеччина в 1945–1949 рр.
15. Блокада Берліна у 1948 р.
16. Утворення ФРН і НДР. Розкол Німеччини та Берліна.
17. Людвіг Ергард та “німецьке економічне диво”.
18. Німеччина між стабільністю і кризою. “Ера Аденауера”.
19. Німеччина (НДР та ФРН) у період “холодної війни”.
20. Історичний поворот 1989 р.
21. Об’єднання Німеччини.
22. Ситуація в нових землях.
23. Причини діалектної строкатості німецької мови.
24. Німецькомовний світ: Швейцарія, Австрія, Люксембург,

Ліхтенштейн.
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25. Мовна ситуація в Австрії.
26. Мовна ситуація у Швейцарії.
27. Мовна ситуація у Люксембурзі.
28. Форми буття сучасної німецької мови.
29. Територія ФРН: кордони, адміністративний поділ.
30. Австрія: кордони, адміністративний поділ, населення.
31. Швейцарія: кордони, адміністративний поділ, населення.
32. Державний устрій Швейцарії.
33. Компактне проживання етнічних німців у світі.
34. Населення ФРН.
35. Регіональні відмінності Німеччини.
36. Інтегровані національні групи.
37. Політика щодо іноземних громадян.
38. Регіональні відмінності Швейцарії.
39. Державний устрій ФРН.
40. Конституція. Конституційні органи.
41. Федералізм і самоврядування.
42. Партії у ФРН.
43. Федеральний уряд та уряди земель.
44. Німеччина у світі.
45. Німецько#українські стосунки.
46. Німеччина і країни, що розвиваються.
47. Зовнішня культурна політика.
48. Основні промислові підприємства ФРН.
49. Соціальна політика
50. Соціальне забезпечення.
51. Охорона здоров’я.
52. Німецьке суспільство.
53. Жінка і суспільство в Німеччині.
54. Молодь у Німеччині.
55. Шкільна система в Німеччині.
56. Професійна освіта в Німеччині.
57. Система вищої освіти в Німеччині.
58. Наука і наукові дослідження в Німеччині.
59. Культура Німеччини. Культурне розмаїття.
60. Література.
61. Старовинні народні звичаї та повір’я, традиції, легенди, свя#

та та відображення їх у мові.
62. Національний характер німців.
63. Мовні реалії в галузі культури.
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Кумулятивна функція мови.
2 . Мовні одиниці, які відображають географічні реалії Німеч#

чини.
3 . Відображення історії Німеччини у мовних одиницях.
4 . Мовні реалії німецьких федеральних земель.
5 . Мовна ситуація в Австрії.
6 . Форми буття сучасної німецької мови.
7 . Зовнішня культурна політика ФРН. Діяльність Інституту

ім. Гете.
8 . Відображення економічного розвитку ФРН у мові.
9 . Країнознавчий аспект мови засобів масової інформації у

німецькомовних країнах.
10. Мовні реалії в галузі науки та освіти ФРН.
11. Народні звичаї, традиції, легенди, свята та відображення їх

у мові.
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