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1. Мета опанування дисципліни: ознайомити студентів з основними 

лінгвістичними явищами і поняттями німецької мови, а також найбільш 

важливими чинниками, що вплинули на еволюцію мови, особливостями 

лексики, фонетики, граматики, функціонально-комунікативною та 

експресивно-семантичною диференціацією лексичного складу сучасної 

німецької мови; забезпечити розуміння усвідомленого вивчення теоретичних 

основ як базису для оволодіння іншомовною діяльністю; формувати вміння 

аналізувати та інтерпретувати мовні явища і факти, що, у свою чергу, 

сприятиме розвитку методичної компетенції студентів, їх наукової і 

професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, 

потреб суспільства. 

 

2. Завдання:  

 знайомство з основними історичними віхами розвитку німецької мови; 

 отримання теоретичних знань, практичних умінь і навичок в галузі 

теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексикології і стилістики 

другої іноземної (німецької) мови;  

 оволодіння основними технологіями і алгоритмами лінгвістичного 

аналізу тексту;  

 мотивація до самонавчання і безперервному використанню професійних 

і комунікативних навичок на практиці.  

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 основних лінгвістичних понять і термінів;  

 системного пристрою, принципів функціонування та зовнішніх зв'язків 

другої іноземної мови (німецької);  



 особливостей фонетичної системи, тенденцій вимови;  

 граматичної будови і системи словотворчих засобів мови, що 

вивчається;  

 закономірностей функціонування лексичної системи;  

 стилістичних можливостей мовних ресурсів.  

 

застосування знань і розумінь:  

 ілюструвати основні теоретичні положення другої іноземної мови 

(німецької) конкретними мовними прикладами;  

 розрізняти, пояснювати і правильно артикулювати базові одиниці 

фонетичної системи мови, що вивчається;  

 характеризувати своєрідність граматичної і лексичної системи 

німецької мови;  

 застосовувати на практиці загальнотеоретичні положення стилістики 

мови, що вивчається. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Загальна характеристика становлення і розвитку німецької мови.  

Тема 2. Фонологічний рівень сучасної німецької мови. 

Тема 3. Морфологічний рівень сучасної німецької мови.  

Тема 4. Синтаксичний рівень сучасної німецької мови.  

Тема 5. Лексико-семантичний рівень сучасної німецької мови.  

Тема 6. Шляхи збагачення словникового складу німецької мови.  

Тема 7. Тенденції розвитку фразеологічного складу німецької мови.  

Тема 8. Стилістична диференціація лексичного складу сучасної німецької 

мови.  

Тема 9. Стилістичні прийоми та експресивні засоби сучасної німецької мови.  

Тема 10. Словниковий склад мови. 

 

5. Викладацький склад: асистент Рибалка Н.В. 

 


