
Анотація навчальної дисципліни 

Назва: Історія німецької мови 

Курс історії сучасної німецької мови має об'єктом свого вивчення історичну динаміку 

системи німецької мови та відмітні риси розвитку кожного рівня цієї системи. Велика увага в 

курсі приділяється висвітленню особливостей мовної системи на певних етапах її розвитку, а 

також розкриттю закономірностей становлення форм існування сучасної німецької мови – 

літературної мови та територіальних діалектів.  

Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки 

Термін вивчення: 5-й семестр (денне відділення) 

Кількість кредитів: 2 

Мета навчальної дисципліни полягає у наданні студентам знань про характерні риси 

діалектів, про основні етапи розвитку німецької мови та відмітні особливості кожного етапу 

на основі поглибленого і усебічного вивчення конкретних фактів мовної системи у певні 

періоди та зіставлення їх з відповідними фактами інших періодів, насамперед, сучасної 

німецької мови.  

Результати навчання: розвиток у студентів творчого наукового мислення, ознайомлення з 

різними методами лінгвістичного дослідження, уміння робити самостійні узагальнення і 

висновки зі спостережень над фактичним матеріалом, зіставляти факти мовної системи у 

певні періоди історії з відповідними фактами інших періодів, насамперед, сучасної німецької 

мови.  

Студент повинен  

знати:  

• основні етапи історії стародавніх германців – носіїв племінних германських мов;  

• основні події історії Німеччини, які вплинули на розвиток німецької мови;  

• критерії періодизації історії німецької мови; 

• етапи формування німецької літературної мови; 

• характерні особливості фонологічної системи, граматичної будови й лексики 

німецької мови кожного періоду; 

• зумовлені взаємодію внутрішніх та зовнішніх чинників загальні й специфічні 

особливості розвитку німецької мови від перших пам’яток до сучасного стану;  

вміти: 

• користуватися етимологічним словником німецької мови;  

• перекладати із словником тексти на давньо- та середньоверхньонімецькій мові;  

• пояснювати граматичні особливості сучасної німецької мови певними історично-

мовними процесами; 



• розпізнавати на слух варіанти сучасної німецької мови: німецький, австрійський, 

швейцарський, фонетичні особливості північних та південних діалектів; 

• робити самостійні висновки зі спостережень над фактичним мовним матеріалом.  

 

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота 

Методи викладання: лекційні та семінарські заняття  

Методи оцінювання: оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати 

навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. Курс закінчується іспитом. 

Мова викладання: німецька 

 


