
КРЕАТИВНЕ ПИСЬМО СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В 

МІЖКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ 

    Опис (анотація): дисципліна, яка формує у магістрантів як майбутніх 
викладачів-філологів навички креативного письма.     
     
    Тип дисципліни: дисциплін вибору навчального закладу, дисциплін 
професійної підготовки. 
    
    Кількість кредитів: 4 кредити  ЄКТС: всього 120 год, з них: лекції – 16год, 
практичні заняття – 24 год, самостійна робота – 80 год.  
 
   Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
німецької мови Боднарчук Т. В. 
    
   Мова викладання: німецька. 

  
Мета курсу: є сформувати у магістрантів як майбутніх викладачів-

філологів навички креативного письма, тобто розуміти та створювати творчі 
тексти різних жанрів, а також виробити стратегію опанування креативним 
письмом як видом комплексної діяльності, що має певні соціальні, когнітивні та 
мовні особливості. 

 
Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної 

дисципліни:  
   Загальні компетентності: 

• Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності. 
• Здатність до навчально-наукової діяльності у ситуаціях 

мультикультурності. 
 
   Очікувані результати навчання з дисципліни: 

• Знати принципи, технології та прийоми аналізу і створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і стилів іноземними мовами. 

 
Засоби діагностики результатів навчання: завдання поточного контролю, 

модульна контрольна робота. 
 

Розподіл балів, які присвоюються студентам: 
 
Поточний і модульний контроль (60 балів) Екзамен Сума 

ЗМ 1 
Поточний контроль 

МКР Самостійн
а робота 

 
 

100 балів 30 балів 20 балів 10 балів 40 балів 
 

 



Форма підсумкового контролю: екзамен. 
 

Перелік літератури: 
Основна література 

1. Wolfrum Jutta Kreativ Schreiben. Gezielte Schreibförderung für jugendliche und 
erwachsene Deutschlernende. Ismaning : Hueber Verlag, 2014. 184 S. 

2. Krier Renate Das Abenteuer des Schreibens – Eine Einführung in das kreative 
Schreiben. München: Muk-Verlag, 2004. 28 S. 

 
Інтернет-ресурси 

1. http://www.autorenforum.de - Wissensportal für Autorinnen und Autoren 
2. http://www.autorenhaus.de - Ratgeber-Homepage für alle, die schreiben und 

veröffentlichen 
3. http://www.federwelt.de – Autorenzeitschrift 
4. http://www.literaturtermine.de - Jeder kann seine Termine veröffentlichen und 

Gleichgesinnte suchen! 
5. http://www.prosaschmiede.de - Forum mit Übungen, Texten und Infos rund 

ums Schreiben 
6. http://www.textartmagazin.de - Deutsche Zeitschrift, die sich ausschließlich 

mit dem Thema Kreatives Schreiben beschäftigt 
7. http://www.uschtrin.de - Ausschreibungen, Links, Adressen aus dem 

Standardwerk „Handbuch für Autorinnen und Autoren“. Eine Goldgrube! 
8. http://www.wortspiegel.de - Literaturzeitschrift mit Leseproben 
9. http://haiku-dhg.kulturservernds. de/ - Deutsche Haiku–Gesellschaft 
10. http://www.ingridshaiku. de/haiku.htm - Private Haiku-Website mit soliden 

Informationen 
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