
Анотація до курсу 

 «Вступ до германської філології» 
 

Назва: Вступ до германської філології 
 
Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки 
Термін вивчення: 4-й семестр (денне відділення) 

Кількість кредитів: 1  

Мета дисципліни «Вступ до германського мовознавства» – надання 
студентам знань про характерні риси групи германських мов у складі 
індоєвропейської мовної сім’ї, про основні етапи розвитку і відмітні 
особливості німецької мови.  
 
 Мета передбачає виконання таких завдань: 
 
• 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); 

• ознайомлення з історією германської філології та порівняльно-історичним 
методом, на основі якого було встановлено особливості германських мов, 
що визначають їх своєрідність та їх відношення до інших груп 
індоєвропейських мов; 

• аналіз характерних особливостей фонологічної системи, граматичної 
будови й лексики германських мов в порівняльному аспекті; 

• коротке 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.  

 
У результаті засвоєння курсу студенти повинні 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); 

• основні етапи історії германської філології та основні риси порівняльно-
історичного методу, на основі якого було встановлено особливості 
германських мов, що визначають їх своєрідність та їх відношення до 
інших груп індоєвропейських мов; 

• характерні особливості фонологічної системи, граматичної будови й 
лексики германських мов у їх історичній динаміці в порівняльному 
аспекті; 



• зумовлені взаємодію внутрішніх та зовнішніх чинників загальні й 
специфічні особливості розвитку німецької мови від перших пам’яток до 
сучасного стану.  
  
У результаті засвоєння курсу студенти повинні уміти: 

 
• користуватися етимологічним словником німецької мови; 
• знаходити фонетичні закономірності та відповідності при порівнянні 

слов’янських та германських лексичних одиниці; 
• пояснювати граматичні особливості німецької мови певними історично-

мовними процесами. 
 
 
Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота. 

Методи оцінювання: оцінюється за модульно-рейтинговою системою. 
Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. Курс 
закінчується іспитом. 

Мова викладання: німецька. 

 
 
 
 
 
 


