
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ГЕРМАНІСТИКИ 
 

    Опис (анотація): дисципліна, яка знайомить студентів з основними 
напрямками наукового пошуку у сучасній германістиці та  виробляє в студентів 
магістратури навичок аналізу мовного та мовленнєвого матеріалу із 
застосуванням методів та прийомів, що використовуються в рамках новітніх 
лінгвістичних ділянок знання. 
 
   Тип дисципліни: освітній компонент належить до дисциплін професійної 
підготовки. 
    
   Кількість кредитів: 4 кредити  ЄКТС: всього 120 год., з них: лекції – 16 год., 
практичні заняття – 24 год., самостійна робота – 80 год.  
    
   Викладацький склад: доктор філологічних наук, професор Кушнерик В.І., 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови 
Калинюк Т.В. 
   
   Мова викладання: німецька. 
   

   Мета курсу: є комплексна реалізація цілей навчання основних напрямів 
наукового пошуку у сучасній германістиці, що полягають у формуванні 
обумовленої цілями та потребами суспільства системи знань, умінь і навичок, 
професійних, світоглядних і громадянських якостей особи, які формуються у 
процесі навчання німецької мови з урахуванням перспектив розвитку 
суспільства, науки та техніки. Вироблення в студентів магістратури навичок 
аналізу мовного та мовленнєвого матеріалу із застосуванням методів та 
прийомів, що використовуються в рамках новітніх лінгвістичних ділянок знання. 
 

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної 
дисципліни:  

 
   Загальні компетентності:  

• Здатність застосовувати сучасні методи та підходи наукового  пошуку 
для проведення досліджень, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 

• Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування 
складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній 
діяльності. 

   Очікувані результати навчання з дисципліни: 
• Володіти теоретичними знаннями про основні напрямки досліджень у 

площині сучасного вітчизняної та зарубіжної германістики. 
 



 
   Засоби діагностики результатів навчання: екзамен, тести, студентські 
презентації, письмові експрес-опитування студентів.  

Розподіл балів, які присвоюються студентам: 
 

Поточний і модульний контроль (60 балів) Сума 
Змістовий модуль 1 (60 балів) Екзамен  

 
 

100 
Поточний контроль МКР СР  

40 балів 30 балів 15 балів 15 балів 

 
Форма підсумкового контролю: екзамен. 

 
Перелік літератури: 
 

Основна: 
1. Левицький В. Основи германістики. – Вінниця : НОВА КНИГА. 2008.- 

528 с. 
2. Кусько К.Я., Максимчук Б.В., Марченко Л.Г. та ін. Німецька мова для 

філологів: бакалаврів, магістрів, аспірантів: підручник. Львів: видавн. 
центр Львівського нац. у-ту ім. І. Франка. 536 с. 

3. Історія лінгвістичних учень : провідні германісти України : навч. 
посібник-довідник / укл. О.Д. Огуй. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 
2011. 124 с. 

4. Огуй О.Д. Історія лінгвістичних учень: конспект лекцій. Чернівці:ЧНУ ім. 
: Ю. Федьковича, 2009. 56 c. 

5. Голубовська І. О. Корольов І. Р., Актуальні проблеми сучасної 
лінгвістики : курс лекцій. К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський 
університет", 2011. 223 с. (електронний ресурс) 

6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : Підручник. 
Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с. 

7. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. 
Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с. 

 
 
Додаткова: 

1. Ковбасюк Л.А., Романова Н.В. Сучасні лінгвістичні теорії: лекційні, 
практичні, самостійні модулі та тести: Навчально-методичний посібник 
для магістрів заочної форми навчання. Спеціальність: 8.010103.ПМСО. 
Мова та література (німецька). –  Херсон: Вид-во  ХДУ, 2008. –  96 с. 

3. Ґендер і мова. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 
2004. – с. 454-473. 
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