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Анотація курсу 

 

Курс «Лінгвокраїнознавство Німеччини» належить до циклу вибіркових 

дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою  

«Середня освіта (мова і література (німецька), друга іноземна)» 

Кваліфікація: бакалавр середньої освіти, вчитель німецької,  другої 

іноземної мов та зарубіжної літератури 

Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство 

Німеччини» є формування соціокультурної компетентності та 

лінгвокраїнознавчої орієнтації студентів у ході вивчення історії, культури, 

національних звичаїв та способу життя народу-носія німецької мови. 

Навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», і поряд з лексикологією, 

стилістикою, граматикою, загальною теорією перекладу та спецкурсами 

доповнює цикл підготовки зі спеціальності і подальшої професійної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з 

історією, економікою, культурою, способом життя, національними звичаями та 

традиціями народу-носія мови; систематизувати елементи країнознавчих знань, 

яких студенти набули в процесі вивчення практичного курсу німецької мови; 

розвинути у студентів навички виділяти країнознавчу інформацію, без 

еквівалентну та фонову лексику в автентичних німецьких текстах; навчити 

студентів порівнювати різні сфери життя суспільства німецькомовних країн та 

України шляхом критичного аналізу отриманої інформації. 

Навчальний зміст дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» 

передбачає інтегративний розвиток мовних знань і мовленнєвих навичок 

студентів до рівня практично вільного коректного використання німецької мови 



у широкому спектрі комунікативних ситуацій приватного, громадського і 

професійного життя з домінантою прагматичної, міжкультурної та професійної 

компетенції. Зміст дисципліни передбачає подальший розвиток міжкультурної 

компетенції студентів через їх мотивацію до вивчення різних аспектів 

соціального і культурного життя німецькомовних країн, а також основ 

комунікативної лінгвістики і теорії міжкультурної комунікації. Курс має на меті 

удосконалення лінгвістичної компетенції студентів через міждисциплінарне 

поєднання з базовими дисциплінами. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: суть основних історичних явищ, які вплинули на формування 

німецької нації, розвиток німецької мови та культури; новітні тенденції в 

розвитку різних сфер життя сучасного суспільства німецькомовних країн; 

особливості понять, які складають культурний фон країн, що вивчаються, і 

передаються фоновою та без еквівалентною лексикою, вербальними та 

невербальними засобами; 

уміти: виділяти лінгвокраїнознавчі особливості у текстах відповідної 

тематики та порівнювати особливості життя у німецькомовних країнах та 

Україні; аргументовано та доказово робити повідомлення з лінгвокраїнознавчої 

тематики; застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності; 

виконувати роль посередника між культурою свого народу та культурами 

німецькомовних країн; ефективно вирішувати проблеми міжкультурного 

розуміння. 

        Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

        1. Deutsche Landeskunde 

    2. Sprachbezogene Landeskunde“ und ihre Aufgaben 

        3. Was ist deutsch? Stereotype und Realität 

         На вивчення навчальної дисципліни відводиться  102 годин / 3 кредити 

ECTS: лекції – 20 годин, практичні заняття – 16 годин, самостійна робота – 66 

годин. 

 Форма підсумкового контролю успішності навчання  – Залік. 

 



 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

E-mail  викладача: nadiyadzhava@gmail.com 
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