
Анотація навчальної дисципліни 

Інформація для студентів 

Назва дисципліни Вступ до германської філології (німецька мова) 

Викладач 

 

КАРПУСЕНКО Наталія Вікторівна, канд. філол. наук, доцент кафедри німецької 

філології та перекладу. Факультет іноземних мов, 61022, м. Харків, майдан 

Свободи, 4, головний корпус, сьомий поверх, к. 7-68. Тел.: 057 7075343. 

Електронна адреса кафедри: germphil@karazin.ua 

 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

 

рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

денна форма: 3 курс 5 семестр кредити: 3 кількість годин: 90 

заочна форма: 4 курс 7 семестр кредити: 5 кількість годин: 150 

Факультети 

(навчально-

наукові 

інститути), 

студентам яких 

пропонується 

вивчати 

дисципліну 

Факультет: іноземних мов 

Спеціальність: 035 Філологія 

Освітня програма: 

Німецька мова та література і переклад та англійська мова; 

Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова; 

Німецька мова та література і переклад 

Перелік 

компетентностей 

та відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Метою викладання навчальної дисципліни є  

ознайомлення студентів з основами географії,  демографії, історії, державного 

пристрою, економіки, освіти, системи соціального забезпечення, культури ФРН і 

інших німецькомовних країн і пов'язаними з ними мовними реаліями.  

Основні завдання:  

- формування у студентів здібності до ефективної міжкультурної комунікації, 

включаючи розуміння літературних та публіцистичних творів німецькою мовою і 

безпосереднє спілкування з його носіями. 

- формування наступних програмних компетентностей: 

Інтегральна компетенція: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми в галузі германської філології у процесі професійної 

діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
Загальні компетентності: 
ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК9. Здатність спілкуватися німецькою мовою. 

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Фахові компетентності:  
ФК6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати німецьку мову в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному),  для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних і 

літературних фактів, інтерпретації та перекладу тексту (німецька мова). 

ФК8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 
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Очікується отримання студентами таких програмних результатів навчання: 

ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

німецькою й українською мовами усно та письмово, використовувати ці мови 

для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично 

аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.  

ПРН3. Організовувати процес свого навчання та самоосвіти.  

ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо, працювати у команді. 

ПРН14. Використовувати німецьку й англійську мови в усній та письмовій формі, 

у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя. 

ПРН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови та 

мовлення, пов’язані з використанням німецької та англійської мов, і 

використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності та/або навчання. 

Студенти мають: 

знати: 

історію виникнення країнознавства та лінгвокраїнознавства як дисциплін і місце, 

яке вони займають в системі викладання іноземної мови; фізичну, політичну та 

економічну географію ФРН; демографічну структуру населення ФРН; ключові 

події в історії ФРН і її видатних державних діячів; систему державного устрою і 

основні політичні партії ФРН; структуру економіки і найбільш відомі промислові 

підприємства ФРН; систему освіти і соціального забезпечення ФРН; культуру і 

мистецтво, традиції і звичаї ФРН; основні країнознавчі характеристики інших 

німецькомовних країн. 

вміти: характеризувати фізичну, політичну та економічну географію ФРН; 

аналізувати демографічну структуру населення ФРН; повідомити про ключові 

події в історії ФРН і її видатних державних діячах; описати систему державного 

устрою і основні політичні партії ФРН; дати характеристику економічної 

структури ФРН; дати опис системи освіти і соціального забезпечення ФРН; 

характеризувати культуру і мистецтво, традиції і звичаї ФРН; аналізувати основні 

країнознавчі характеристики інших німецькомовних країн. 

Опис дисципліни 

Теми аудиторних 

занять та 

самостійної 

роботи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Лінгвокраїнознавство та загальне країнознавство як наукові дисципліни. 

Тема 2. Фізична та економічна географія ФРН. 

Тема 3. Федеральні землі ФРН. 

Тема 4. Демографія та етнографія ФРН 

Тема 5. Історія ФРН: 

5.1 Старовина – середньовіччя 

5.2 Середньовіччя – утворення єдиної німецької держави 

5.3 Перша світова війна – наш час. 

Тема 6. Державний устрій ФРН  

Тема 7. Політична система ФРН. Партії і видатні  політичні діячі ФРН. 

Тема 8. Економіка ФРН. 

Тема 9. Транспортна система Німеччині. 

Тема 10. Система освіти ФРН. 

Тема 11. Система соціального забезпечення ФРН. 

Тема 12 Місце ФРН у Європі та світі. 

Тема 13. Мистецтво, культура та спорт ФРН.  

Тема 14. Народні традиції і звичаї ФРН. 

Тема 15. Країнознавство Австрії. 



Тема 16. Країнознавство Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну. 

Організація курсу 

 

очно-дистанційна на основі додатку Zoom, що забезпечує можливість поєднання 

аудиторних занять з використанням форм онлайнового навчання (доступ до 

навчальних ресурсів, дискусії, консультації і спілкування з викладачем, 

обговорення і виконання навчальних завдань тощо). Дистанційний поточний 

контроль виконання завдань у формі тестування в електронно-поштовому 

форматі; аудиторний підсумковий контроль у формі письмового заліку. 

Мова викладання німецька, українська 

 


