
Анотація курсу «Література країни, мова якої вивчається» 
Назва: Література країни, мова якої вивчається. 

Курс «Література країни, мова якої вивчається» на кафедрі німецької філології та 

перекладу є частиною підготовки філологів високої кваліфікації, що опановують всі 

теоретичні та практичні аспекти іноземної філології, здатні проводити самостійні 

дослідження в цій галузі та використовувати їх надбання на практиці.  

Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки. 

Термін вивчення: 7-й семестр (денна форма навчання), 11-й семестр (заочна форма 

навчання). 

Кількість кредитів: 2 (денне відділення); 3 (заочне відділення). 

Мета курсу: ознайомлення студентів з основними етапами, напрямами, постатями і 

творами німецькомовної літератури к. ХІХ – п. ХХ ст. з урахуванням соціально-

історичного підґрунтя й національної специфіки літератури Австрії, Німеччини та 

Швейцарії, а також особливостей німецькомовної літератури з України.  

 Завдання:  

- створити у студентів уявлення про основні віхи літературного процесу в 

німецькомовних країнах у контексті соціально-історичних змін в Європі к. ХІХ-поч. 

ХХІ ст.; 

- ознайомити студентів з основними літературними школами та їхнім зв’язком із 

іншими сферами культури; 

- охарактеризувати художньо-естетичні домінанти творчості найвидатніших 

письменників; 

- розширити філологічний кругозір студентів і сприяти формуванню у них 

загальнофілологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови і літератури. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

• основні етапи літературного процесу в німецькомовних країнах к. ХІХ-ХХ ст.; 

• основні літературні напрями і школи та специфіку їхнього виникнення і 

розповсюдження в різних країнах; 

• філософсько-естетичні засади літературних напрямів і шкіл; 

• творчість визначних представників німецькомовної літератури вказаного періоду 

й тексти ключових творів; 

• специфіку літературного процесу Австрії, Німеччини, Швейцарії; 

• умови виникнення й особливості німецькомовної літератури з України. 

 



вміти: 

• відтворити основні етапи історії німецькомовної літератури к. ХІХ – п. ХХІ ст. та 

окреслити її місце в європейському історико-літературному процесі; 

• охарактеризувати основні філософсько-естетичні напрями й творчість визначних 

представників; 

• надати інтерпретацію ключових творів вказаного періоду; 

• пояснити національну специфіку літературного процесу Австрії, Німеччини, 

Швейцарії.  

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота. 

Методи викладання: 1. Словесні методи: лекція. 2. Наочні методи: демонстрація, 

ілюстрація. 

Методи оцінювання: Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною 

шкалою. Курс закінчується заліком (очна форма навчання), іспитом (заочна форма 

навчання). 

Мова викладання: німецька. 

 


