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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Історія німецької мови” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

бакалаврів  

спеціальності (напряму) __035 Філологія___ 

спеціалізації: Германські мови та літератури (переклад включно) 

 

. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання студентам знань про характерні 

риси діалектів, про основні етапи розвитку німецької мови та відмітні особливості 

кожного етапу. При цьому важливо не тільки повідомити студентам певний обсяг 

інформації, але і розвити в них творче наукове мислення, ознайомити з різними методами 

лінгвістичного дослідження, учити умінню робити самостійні узагальнення і висновки зі 

спостережень над фактичним матеріалом. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

висвітлення історії стародавніх германців – носіїв племінних германських мов (розселення 

германців на території Європи, їх основні племінні угрупування, виникнення племінних 

об’єднань і формування перших варварських королівств); викладення історії німецької 

мови від перших пам’яток до сучасного стану з виявленням загальних і специфічних 

особливостей її розвитку, зумовлених взаємодію внутрішніх та зовнішніх чинників;  

аналіз характерних особливостей фонологічної системи, граматичної будови й лексики 

німецької мови кожного з періодів її розвитку. 

 

 1.3. Кількість кредитів 2 

1.4. Загальна кількість годин 72 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й - 

Семестр 

5-й - 

Лекції 

28 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

 4 год. - 

Самостійна робота 

 40 год. - 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Студенти мають: 

знати основні етапи історії стародавніх германців – носіїв племінних германських мов (як 

проходило розселення германців на території Європи, які основні племінні угрупування 

мали місце, як, чому і коли виникли племінні об’єднання і формувалися варварські 

королівства); зумовлені взаємодію внутрішніх та зовнішніх чинників загальні й 

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



характерні особливості фонологічної системи, граматичної будови й лексики німецької 

мови кожного періоду та у історичній динаміці; 

  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. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Історичний розвиток німецької мови. 

 

Тема 1. Предмет історії німецької мови.  

1.1. Історія мови в системі наук.  

1.2. Поняття синхронії та діахронії.  

1.3. Порівняльний метод у мовознавстві.  

1.4. Періодизація історії німецької мови. 

 

Тема 2. Сучасна німецька мова.  

2.1. Сучасна німецька мова.  

2.2. Родинні зв’язки німецької мови.  

2.3. Форми існування мови.  

2.4. Територіальні діалекти німецької мови. 

 

Тема 3. Дописемний період.  

3.1. Стародавні германці та їх мови.  

3.2. Історичні відомості про давніх германців.  

3.3. Класифікація германських діалектів.  

3.4. Германська писемність.  

 

Тема 4. Основні риси прагерманської мови.  

4.1. Основні фонетичні тенденції прагерманської мови та її наслідки.  

4.2. Германський пересув голосних.  

4.3. Морфологічна система прагерманської мови.  

4.4. Будова прагерманського речення.  

4.5. Лексичний склад прагерманської мови. 

 

Тема 5. Давньоверхньонімецький мовний простір.  

5.1. Часові межі давньоверхньонімецького періоду. 

5.2. Форми існування мови.  

5.3. Розвиток писемності.  

5.4. Давньоверхньонімецькі територіальні діалекти.  

5.5. Мовні пам’ятки.  

 

Тема 6. Розвиток фонетичної системи давньоверхньонімецької мови.  

6.1. Вокалізм.  

6.2. Консонантизм.  

6.3. II пересув приголосних.  

 

Тема 7. Розвиток граматичної будови німецької мови в давньоверхньонімецький період. 

Іменник.  

7.1. Категорії іменника у давньоверхньонімецький період. 

7.2. Будова слова. 

7.3. Система відмінювання. 



7.4. Вживання відмінків. 

 

Тема 8. Артикль, прикметник, числівник, займенник в давньоверхньонімецький період. 

8.1. Розвиток означеного артиклю. 

8.2. Система відмінювання прикметників. 

8.3. Ступені порівняння прикметників. 

8.4. Коротка форма прикметників. 

8.5. Особові, присвійні та зворотні займенники. 

8.6. Розвиток числівників. 

 

Тема 9. Дієслово в давньоверхньонімецький період.  

9.1. Будова слова. 

9.2. Сильні й слабкі дієслова. 

9.3. Ряди аблауту.  

9.4. Категорії дієслова. 

 

Тема 10. Будова речення в давньоверхньонімецькій мові.  

10.1. Становлення дієслівної рамки.  

10.2. Порядок слів у простому реченні.  

10.3. Члени речення. 

10.4. Розвиток сполучників. 

 

Тема 11. Розвиток лексичної будови давньоверхньонімецької мови.  

11.1. Основні пласти лексики в давньоверхньонімецькій мові. 

11.2. Хвилі та характер запозичень.  

11.3. Засоби словотворення та їх граматичні наслідки. 

 

Тема 12. Створення письмового варіанта німецької національної мови у 

середньоверхньонімецької мови.  

12.1. Часові межі середньоверхньонімецького періоду. 

12.2. Зміни форм існування мови. 

12.3. Діяльність Мартіна Лютера. 

12.4. Бюгрерська література. 

 

Тема 13. Розвиток системи німецької мови в середньоверхньонімецький період. 

13.1. Фонетична система.  

13.2. Частини мови.  

13.3. Будова речення.  

13.4. Лексика. 

 

Тема 14. Розвиток німецької мови в ранньонововерхньонімецький і  

нововерхньонімецький періоди.  

14.1. Розвиток німецької мови в ранньонововерхньонімецький період.  

14.2. Розвиток системи німецької мови в нововерхньонімецький період.  

14.3. Створення усного варіанта німецької національної мови. 

14.4. Реформи правопису. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 

у тому числі 

л п 
лаб

. 
інд. с. р. 

Розділ 1. 

Тема 1. Предмет історії німецької мови. 

 
4 2  - - 2 

Тема 2. Сучасна німецька мова.  

 
4 2  - - 2 

Тема 3. Дописемний період. 

 
4 2  - - 2 

Тема 4. Основні риси прагерманської мови. 

 
7 2 1 - - 4 

Тема 5. Давньоверхньонімецький мовний простір.  

 
7 2 1 - - 4 

Тема 6. Розвиток фонетичної системи 

давньоверхньонімецької мови.  
6 2  - - 4 

Тема 7. Розвиток граматичної будови німецької 

мови в давньоверхньонімецький період. Іменник. 
6 2  - - 4 

Тема 8. Артикль, прикметник, числівник, 

займенник в давньоверхньонімецький період. 
6 2  - - 4 

Тема 9. Дієслово в давньоверхньонімецький 

період. 
6 2  - - 4 

Тема 10. Будова речення в 

давньоверхньонімецькій мові.  
4 2  - - 2 

Тема 11. Розвиток лексичної будови 

давньоверхньонімецької мови.  
4 2  - - 2 

Тема 12. Створення письмового варіанта 

німецької національної мови у 

середньоверхньонімецької мови.  

4 2  - - 2 

Тема 13. Розвиток системи німецької мови в 

середньоверхньонімецький період. 
4 2  - - 2 

Тема 14. Розвиток німецької мови в 

ранньонововерхньонімецький і  

нововерхньонімецький періоди.  

4 2  - - 2 

Модульний контроль  2 - 2 - - - 

Усього годин 
72 

28 4 - - 40 

 

4. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(стаціонар) 

Кількість 

годин 

(з/в) 

1. Предмет історії німецької мови. Історія мови в системі 

наук. Поняття синхронії та діахронії. Порівняльний 

метод у мовознавстві. Періодизація історії німецької 

мови.  

2 - 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(стаціонар) 

Кількість 

годин 

(з/в) 

2. Сучасна німецька мова. Родинні зв’язки німецької мови.  

Форми існування мови. Територіальні діалекти німецької 

мови.  

2 - 

3. Дописемний період. Стародавні германці та їх мови.  

Історичні відомості про давніх германців. Класифікація 

германських діалектів. Германська писемність.   

2 - 

4. Основні риси прагерманської мови. Основні фонетичні 

тенденції прагерманської мови та її наслідки. 

Германський пересув голосних. Морфологічна система 

прагерманської мови. Будова прагерманського речення.  

Лексичний склад прагерманської мови.  

2 - 

5. Давньоверхньонімецький мовний простір.  Часові межі 

давньоверхньонімецького періоду. Форми існування 

мови. Розвиток писемності. Давньоверхньонімецькі 

територіальні діалекти. Мовні пам’ятки.  

2 - 

6. Розвиток фонетичної системи давньоверхньонімецької 

мови. Вокалізм. Консонантизм. II пересув приголосних. 

2 - 

7. Розвиток граматичної будови німецької мови в 

давньоверхньонімецький період. Іменник. Категорії 

іменника у давньоверхньонімецький період. Будова 

слова. Система відмінювання. Вживання відмінків. 

2 - 

8. Артикль, прикметник, числівник, займенник в 

давньоверхньонімецький період. Розвиток означеного 

артиклю. Система відмінювання прикметників. Ступені 

порівняння прикметників. Коротка форма прикметників. 

Особові, присвійні та зворотні займенники. Розвиток 

числівників.  

2 - 

9. Дієслово в давньоверхньонімецький період. Будова 

слова. Сильні й слабкі дієслова. Ряди аблауту. Категорії 

дієслова. 

2 - 

10. Будова речення в давньоверхньонімецькій мові. 

Становлення дієслівної рамки. Порядок слів у простому 

реченні. Члени речення. Розвиток сполучників.  

2 - 

11. Розвиток лексичної будови давньоверхньонімецької 

мови. Основні пласти лексики в давньоверхньонімецькій 

мові. Хвилі та характер запозичень. Засоби 

словотворення та їх граматичні наслідки. 

2 - 

12. Створення письмового варіанта німецької національної 

мови у середньоверхньонімецької мови. Часові межі 

середньоверхньонімецького періоду. Зміни форм 

існування мови. Діяльність Мартіна Лютера. Бюгрерська 

література. 

2 - 

13. Розвиток системи німецької мови в 

середньоверхньонімецький період. Фонетична система.  

Частини мови. Будова речення. Лексика. 

2 - 

14.  Розвиток німецької мови в ранньонововерхньонімецький 

і нововерхньонімецький періоди. Розвиток німецької 

мови в ранньонововерхньонімецький період. Розвиток 

системи німецької мови в нововерхньонімецький період.  

1 - 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(стаціонар) 

Кількість 

годин 

(з/в) 

 Створення усного варіанта німецької національної мови. 

Реформи правопису. 

 Усього  28 - 

 

5. Теми семінарських  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(стаціонар) 

Кількість 

годин 

(з/в) 

1. Основні риси прагерманської мови. Основні фонетичні 

тенденції прагерманської мови та її наслідки. 

Германський пересув голосних. Морфологічна система 

прагерманської мови. Будова прагерманського речення.  

Лексичний склад прагерманської мови.  

1 - 

2. Давньоверхньонімецький мовний простір.  Часові межі 

давньоверхньонімецького періоду. Форми існування 

мови. Розвиток писемності. Давньоверхньонімецькі 

територіальні діалекти. Мовні пам’ятки.  

1 - 

6.  Модульний контроль 2 - 

 Усього  4 - 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(стаціонар) 

Кількість 

годин 

(з/в) 

1. Поняття синхронії та діахронії у працях Ф. де Сосюра. 

Здобутки порівняльного методу в мовознавстві. 

Суспільно-історична періодизація історії німецької 

мови.  

2 

- 

2. Німецька мова в Австрії, Швейцарії, Люксембурзі.   

Територіальні діалекти німецької мови.  
2 

- 

3. Класифікація германських діалектів Плінія і Енгельса. 

Історія Франкскої імперії. Велика Римська Імперія 

Германської нації.  

2 

- 

4. Підготовка до семінарського заняття: Основні риси 

прагерманської мови. Основні фонетичні тенденції 

прагерманської мови та її наслідки. Германський 

пересув голосних. Морфологічна, синтаксична системи і 

лексичний склад прагерманської мови.   

4 

- 

5. Підготовка до семінарського заняття: 

Давньоверхньонімецький мовний простір.  Часові межі 

давньоверхньонімецького періоду. Форми існування 

мови. Розвиток писемності. Давньоверхньонімецькі 

територіальні діалекти. Мовні пам’ятки.  

4 

- 

6. Процеси монофтонгізацій і дифтонгізації. Редукція 

голосних. Різновиди чергування. Розповсюдження ІІ 

пересуву приголосних. 

4 

- 

7. Іменник в давньоверхньонімецький період. Типи 4 - 



відмінків і осново твірні суфікси. 

8. Розвиток означеного артиклю в 

давньоверхньонімецький період.. Два типи 

відмінювання прикметників. Відмінювання особових, 

присвійних та зворотних займенників. Кількісні й 

порядкові числівники.  

4 

- 

9.  Будова дієслова в давньоверхньонімецький період. 

Чотири форми сильних й слабких дієслів. Категорії часу, 

стану, способу дієслова. 

4 

- 

10. Будова речення в давньоверхньонімецькій мові. Просте 

й складне речення. Порядок слів. Члени речення. 

Розвиток сполучників.  

2 

- 

11. Лексична будова давньоверхньонімецької мови. Основні 

пласти лексики в давньоверхньонімецькій мові.  
2 

- 

12. Створення письмового варіанта німецької національної 

мови у середньоверхньонімецький період. Реформація. 

Територіальні діалекти у середньоверхньонімецький 

період. 

2 

- 

13.  Розвиток системи німецької мови в 

середньоверхньонімецький період.  
2 

- 

14.  Розвиток німецької мови в ранньонововерхньонімецький 

і нововерхньонімецький періоди. Реформи правопису. 
2 

- 

 Усього  40  - 

 

7. Методи контролю 

Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час 

практичних (семінарських) занять, так і в кінці тематичного блоку (тест) та семестру 

(іспит). 

У рамках аудиторної роботи проводиться усне опитування питань, що виносяться 

на самостійне опрацювання, здійснюється поточний контроль у вигляді тестових 

завдань, лексичного аналізу текстів.  

Курс завершується контрольною роботою, яка складається з практичних завдань. 

Заключний контроль (іспит) проводиться у формі тесту і включає в себе як 

теоретичні, так і практичні завдання.  

 

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль та самостійна 

робота 
Разом Екзамен Сума 

Розділ 1  

60 

(20 відвідування + 

40 поточна успішність) 

40 100 

 

Критерії оцінювання 

 Поточні тести (4 за тематичний блок, 10 завдань кожний, 0,5 бали за правильну 

відповідь, макс. 20 балів);  

 підсумкова контрольна робота (1 г.): 40 питань (0,5 бали за правильну відповідь, макс. 

20 балів) 

 Іспит (2 г.): 20 питань множинного вибору (макс. 20 балів), 5 практичних завдань 

(макс. 20 балів). Усього за іспит макс. 40 балів. 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 

тематичного блоку, складає 30. 



До підсумкового семестрового контролю допускаються студенти, які засвоїли не 

менше 50% навчального матеріалу і отримали за тематичний блок не менше 30 балів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Безуглая Л. Р. История немецкого языка в таблицах и схемах. – Харьков: ХНУ, 

2002. – 47 с. 

2. Левицький В.В. Історія німецької мови. Посібник для студентів ВНЗ. – Вінниця: 

Нова книга, 2007. – 214 с. 

3. Moskalskaja O. Deutsche Sprachgeschichte. – М, Л. : Просвещение, 1969. 

 

Допоміжна література 

1. Бублик В.Н. Історія німецької мови. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. 

2. Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка. – М., 1978. 

3. Braune, Wilhelm; Reiffenstein, Ingo: Althochdeutsche Grammatik. 15. Aufl. – Tübingen: 

Max Niemeyer, 2004. 

4. Kluge, Friedrich. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearb. von Elmar 

Seebold. – 24. durсhgesehene und erweiterte Aufl. – Berlin, New York: de Gruyter, 

2002.  

5. Lexer, Matthias. Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. – Stuttgart: S. Hirzel, 1992. 

6. Maxymtschuk, Bohdan; Petrashchuk, Natalija. Lehr- und Übungsbuch zur Geschichte der 

deutschen Sprache. – Lwiw: LNU, 2003. 

7. Paul, Herman; Wiehl, Peter; Grosse, Siegfried. Mittelhochdeutsche Grammatik. 23. Aufl. 

– Tübingen: Max Niemeyer, 1989.  

8. Schützeichel, Rudolph. Althochdeutsches Wörterbuch. – Tübingen: Max Niemeyer, 

1995. 

9. Stedje, Astrid. Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in die Sprachgeschichte 

und Sprachkunde. – München: Fink, 1996. 

10. Zadorožnyi B. М. Geschichtliche Laut- und Formenlehre des Deutschen. – Lwiw, 1987. 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
1. http://www.coli.uni-sb.de/~stwa/work/ref3.htm 

2. Wikipedia. Online. http://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Энциклопедия Кругосвет. Online. http://www.krugosvet.ru 

http://www.coli.uni-sb.de/~stwa/work/ref3.htm

