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1. Мета опанування дисципліни: ознайомлення студентів з духовними 

цінностями та літературою народу-носія мови, підвищення рівня загальної 

культури, розвиток вмінь користуватися інформацією стосовно найбільш 

важливих культурологічних проблем, пов’язаних з сучасною Німеччиною. 

 

2. Завдання: 

1) ознайомити студентів із сучасною дійсністю та культурою німецькомовних 

країн; 

2) ознайомити студентів із географічним положенням, політичним устроєм та 

історією Німеччини; 

3) ознайомити студентів із сучасною економікою та освітою Німеччини; 

4) ознайомити студентів з іншими німецькомовними країнами, окрім 

Німеччини; 

5) ознайомити студентів з класиками німецької літератури та з найвідомішими 

німецькомовними літературними творами. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

- знання: 

• географічного положення ФРН та інших німецькомовних країн; 

• політичного устрою країн; 

• основ економіки та освітньої системи ФРН; 

• основних історичних етапів та подій Німеччини; 

• культурних особливостей німецькомовних країн; 

• літературних течій німецькомовної літератури та найвідоміших творів.  

- уміння/навички: 

• орієнтуватися у географічному положенні ФРН та інших німецькомовних 

країн; 

• володіти реаліями, пов'язаними з темами курсу; 

• орієнтуватися в історії Німеччини; 

• володіти знаннями щодо періодізації німецькомовної літератури та її 

видатних творів. 

- комунікація: 



• ефективно встановлювати і підтримувати комунікацію в навчальних 

ситуаціях, здійснювати чіткі та детальні повідомлення на різні теми та 

аргументувати свою позицію щодо обговорюваної проблеми; 

• вільно спілкуватись із носіями мови, чітко, детально висловлюватись з 

широкого кола тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи 

різноманітні аргументи за і проти; 

- відповідальність і автономія: 

• застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 

усного і писемного спілкування в академічному та професійному 

середовищі; 

• належним чином поводити себе і реагувати у типових академічних, 

професійних, світських і повсякденного ситуаціях, а також знати 

правила взаємодії між людьми у різних ситуаціях. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Deutsche Sprache: Geschichte und Entwicklung  

Тема 2. Die wichtigsten Etappen in der Geschichte Deutschlands 

Тема 3. Die geographische und politische Lage Deutschlands 

Тема 4. Wirtschaft und Bildung 

Тема 5. Deutschsprachige Länder  

Тема 6. Sitten und Bräuche Deutschlands 

Тема 7. Mittelalter, Renaissance und Humanismus, Barock            

Тема 8. Aufklärung, Sturm und Drang 

Тема 9. Klassik, Romantik, das Junge Deutschland 

Тема 10. Realismus, Naturalismus, Expressionismus 

Тема 11. Die literarische Entwicklung zwischen 1918 und 1945 

Тема 12. Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg 

 

5. Викладацький склад: к.філ.н., доцент Покулевська А. І. 


