
ІСТОРІЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
    Опис (анотація): дисципліна, яка знайомить студентів з історією виникнення 
та розвитку німецької мови, а також показати місце німецької мови серед інших 
мов германського ареалу 
    Тип дисципліни: нормативна, дисципліна професійної підготовки 
    Кількість кредитів: 4 кредити  ЄКТС: всього 120 год, з них: лекції – 20год, 
практичні заняття – 28 год, самостійна робота – 72 год.  
    Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
німецької мови Добринчук О.О. 
    Мова викладання: німецька. 

 Мета курсу: є ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку 
німецької мови, враховуючи екстралінгвістичні фактори, зокрема соціальні, 
політичні та культурні зміни в країні; а також показати місце німецької мови 
серед інших мов германського ареалу.  

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної 
дисципліни:  
 
Загальні компетентності: 

ЗК 5 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 7 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 10 Знання основ класичної філології. 
ЗК 11 Знання історії, культури, традицій країн, мова яких вивчається. 

 
Очікувані результати навчання з дисципліни: 

ПРН 9 Володіти знаннями про історію та культуру країн, мова яких 
вивчається. 

ПРН 14 Вміти виділяти та порівнювати форму, зміст й функції мовних 
одиниць іноземної та рідної мов. 

ПРН 16 Розрізняти основні закономірності розвитку та функціонування 
типових та нетипових мовних явищ.  

ПРН 17 Вміти співвідносити сучасний стан та етапи історичного розвитку 
німецької мови. 

ПРН 23 Розуміти роль мови у формуванні етносу. 
 
Засоби діагностики результатів навчання: експрес-опитування, тести, 
модульна контрольна робота, екзамен.  
 

Розподіл балів, які присвоюються студентам: 
 

Поточний і модульний контроль (60 балів) Екзаме
н 

Разом 

Змістовий модуль 1 (60 балів)  
 

40 балів 

 
 
100 
балів 

Поточний контроль МКР Самостійна 
робота 

30 балів 20 балів 10 балів 



 
Форма підсумкового контролю: екзамен. 

 
Перелік літератури: 

Основна література 
1. Богуславская И.В. История немецкого язика. Хрестоматия : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. СПб. : КАРО, 2006.  320 с. 
2. Бублик В.Н. Історія німецької мови : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. Вінниця : Нова книга, 2004.  272 с. 
3. Москальская О.И. История немецкого языка : учебник для студ. ин-тов  и 

фак. иностранных языков. М. : Высшая школа, 1985. 280 с.  
 

Допоміжна література. 
 

4. Левицький В. В. Кийко С.В. Практикум до курсу «Вступ до германського 
мовознавства» : посібник. Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. 264 с. 

5. Левицький В.В. Історія німецької мови.: посібник для студентів вищих 
навчальних закладів. Вінниця : НОВА КНИГА, 2007. 216. 

6. Левицький В.В. Основи германістики : навчальний посібник. Вінниця : Нова 
книга, 2006. 520 с. 

7. Проблемні аспекти в історії функціонування німецької мови (з 
порівняльними характеристиками історії англійської мови) : навчальний 
посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних 
закладів / укладачі :  Г. В. Фоміна, О. М. Литвинюк. Кам’янець-Подільський  
: Друкарня «Вольф». 150 с. 

8. Рахманова, Н.И. История немецкого языка. От теории к практике [Текст]: 
учебное пособие. Москва : Высшая школа, 2004. 334 с.  

9. Moskalskaja O.I. Deutsche Sprachgeschichte : учеб. пособие для студ. лингв. ун-
тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений.  M. : Издательский цент 
„Академия”, 2003.  288 с. 
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