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2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 
Дисципліна «Лінгвокраїнознавство (німецька мова)» має на меті сформувати у студентів 

досить повну систему фонових знань, яка включає світосприйняття та погляди, що домінують у 
даному суспільстві, етичні оцінки та смаки, норми мовної та немовної поведінки, сприяти 
всебічному розвитку у студентів лінгвокраїнознавчої компетенції, активізації мовних навичок та 
комунікативних вмінь 

 

Пререквізити - теоретична граматика німецької мови , практичний курс німецької мови. 
Кореквізити  – лексикологія німецької мови. 

 

Відповідно до Стандарту вищої освіти із зазначеної спеціальності та освітньої програми 

дисципліна має забезпечити:  

Компетентності: сформувати у студентів досить повну систему фонових знань, яка 

включає світосприйняття та погляди, що домінують у даному суспільстві, етичні оцінки та смаки, 

норми мовної та немовної поведінки, сприяти всебічному розвитку у студентів 

лінгвокраїнознавчої компетенції, активізації мовних навичок та комунікативних 

 

 

Програмні результати навчання: студент повинен знати базові поняття та терміни 

лінгвокраїнознавства на основі вивчення географії, економіки, політики та культури 

німецькомовних країн на сучасному етапі їх розвитку, основні особливості соціокультурного 

розвитку країн, мова якої вивчається; володіти лексикою та країнознавчою інформацією за 

розмовними темами, що передбачені програмою дисципліни;   

 

 

Мета дисципліни. Мета курсу лінгвокраїнознавства – ознайомити студентів із сучасною 

німецькою дійсністю через мову, сформувати у них систему ідей, поглядів, які притаманні народу 

– носієві мови, та знання яких необхідні для повноцінної комунікації, розвивати країнознавчі 

навички. 

 
 
 

Предмет дисципліни. Предметом вивчення навчальної  дисципліни «Лінгвокраїнознавство 

(німецька  мова)» є інформація про культуру, історію, реалії та традиції народу-носія іноземної 

мови, яка вивчається.  

 

Завдання дисципліни: ознайомити студентів із загальними відомостями про історію 

німецької нації, будовою політичної системи (система правління, гілки влади, територіальний 

поділ), культурою і традиціями німецькомовних країн; ознайомити студентів із сучасною наукою 

та культурою німецькомовних країн; навчити студентів володіти мовним матеріалом 

лінгвокраїнознавчого мінімуму із соціально-побутової та ділової сфери спілкування; навчити 

студентів іншомовній компетенції, компонентам культури мовленнєвого спілкування 

(національний мовленнєвий етикет) та засобам їх адекватного перекладу у ситуативному 

контексті;  

 

Результати навчання.  Студент повинен знати країни, де розмовляють німецькою мовою, 

їхні столиці, географічне розташування, кількість населення, головні міста  та видатних людей; 

основні історичні дати, періоди історичного розвитку та становлення німецькомовних країн,  

найбільших політичних діячів; основні галузі промисловості, поклади корисних копалин, 

тенденції сучасного економічного розвитку;  спільні риси та розбіжності в соціокультурній, 

освітній сферах цих країн. Студент повинен вміти перекладати письмово газетно-інформаційні і 

художні тексти та інші матеріали з періодичної преси, а також офіційні документи міжнародно-

дипломатичного та юридичного характеру; користуватися різними типами джерел, бути здатним 

ефективно й гнучко використовувати німецьку мову в різноманітних ситуаціях соціального, 

навчально-академічного та професійного спілкування. 



 

 

 

 
 

 

3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Структура залікових кредитів дисципліни 

 

 

 

 

3.2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.2.2. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 

 

 

 

3.2.3. Зміст самостійної (у т.ч. індивідуальної) роботи 

Самостійна робота студентів денної форми навчання полягає у систематичному 

опрацюванні програмного матеріалу та підготовці до практичних занять, підготовці доповідей та 

презентацій, роботі у навчальній платформі Moodle.  

 

Зміст самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

Назва теми 
практичні 

заняття 

СРС 

 

Тема 1. Deutsche Sprache. 2 6 

Тема 2. Deutschland 
12 20 

Тема 3. Österreich 8 20 

Тема 4. Die Schweiz 
4 10 

Тема 5. Liechtenstein 2        10 

Тема 6.  Luxemburg 2 10 

Тема 7.  Die grössten Schriftsteller und Komponisten 

 
4 10 

Разом за 9 семестр: 34 86 

№ з/п Теми практичних занять 
К-ть  

годин 

                                                       Десятий семестр 

1 Deutsche Sprache 2 

2 Deutschland   12 

3 Össterreich 8 

4   Die Schweiz 4 

5 Liechtenstein  2 

6 Luxemburg 2 

7 Die grössten Schriftsteller und Komponisten 4 

Разом за 9-й семестр: 34 



Номер 

тижня 
Вид самостійної роботи 

К-ть 

годин 

Девятий семестр 

1  Підготовка до практичного заняття  5 

2  Підготовка до практичного заняття 5 

3  Підготовка до практичного заняття.  5 

4  Підготовка до практичного заняття. 5 

5  Підготовка до практичного заняття. 5 

6  Підготовка до практичного заняття.  5 

7  Підготовка до практичного заняття          5 

8  Підготовка до практичного заняття  5 

9  Підготовка до практичного заняття 5 

10  Підготовка до практичного заняття.  5 

11  Підготовка до практичного заняття. 5 

12  Підготовка до практичного заняття. 5 

13  Підготовка до практичного заняття.  5 

14  Підготовка до практичного заняття 5 

15  Підготовка до практичного заняття  5 

16  Підготовка до практичного заняття 5 

17  Підготовка до практичного заняття. 

Підготовка до написання контрольної роботи.  

6 

 Разом за 9-й семестр: 86 

Протягом сьомого семестру студенти денної форми навчання мають виконати індивідуальну 

роботу на одну з тем лекційного матеріалу, яку вони мають представити та захистити на 17-ому 

тижні навчання. Керівництво та контроль за виконанням індивідуального завдання здійснює 

викладач згідно з розкладом консультацій у позаурочний час. 

 

Орієнтовна тематика завдань для індивідуальної роботи студентів 

1.Das Bildungswesen der BRD 

2. Feste und Bräuche der BRD 

3. Aus der Geschichte Wiens 

4. Das   Bildungswesen in Österreich 

5. Rudolf Steiner 

6. Feste und Bräuche in Össterreich 

7. Aus der Geschichte Berlins 

 

 
 

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних 

методів. Зокрема, на практичних заняттях викладач вдається як до словесних методів навчання 
таких як: пояснення, розповідь, бесіди, дискусії, так і до практичних – виконання вправ, аналіз 
комунікативних ситуацій та переклад  текстів. 

 
 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль за засвоєнням навчального матеріалу здійснюється на основі поточного та 

підсумкового контролю. Зокрема, поточний контроль здійснюється під час практичних занять, при 

цьому враховуються різні методи: усне опитування,  тестовий контроль, виконання домашнього 

завдання тощо. Окремо здійснюється контроль за виконанням самостійної та індивідуальної 

роботи – виступ студента з презентацією чи доповіддю.  



В кінці кожного навчального семестру здійснюється підсумковий контроль: контрольне 

тестування. При виведенні підсумкової семестрової оцінки враховуються результати як поточного 

контролю, так і підсумкового контрольного заходу, який проводиться методом тестування з усього 

матеріалу дисципліни. Студент, який набрав позитивний середньозважений бал за поточну роботу 

і не здав підсумковий контрольний захід (контрольна робота), вважається невстигаючим. 

Пропущене з поважної причини практичне заняття студент повинен відпрацювати в установлений 

викладачем термін в аудиторіях кафедри. Одержані студентом оцінки під час поточного, 

проміжного та підсумкового контролю не перездаються. 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СЕМЕСТРІ 

Оцінювання академічних досягнень студента здійснюється відповідно до «Положення про 

контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ». Кожний вид роботи 

з дисципліни оцінюється за інституційною чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з 

урахуванням коефіцієнта вагомості. Вагові коефіцієнти визначаються відповідно до структури 

дисципліни і важливості окремих видів її робіт. 

При оцінюванні знань студентів здійснюються різні засоби контролю, зокрема поточний 

контроль здійснюється під час практичних занять. Окремо здійснюється контроль за виконанням 

самостійної та індивідуальної роботи. Пропущене практичне заняття студент повинен 

відпрацювати у встановлений викладачем термін. Протягом семестру студент повинен отримати 

не менше 8 оцінок на практичних заняттях. 

При оцінюванні знань студентів викладач керується такими критеріями.  

Оцінку «відмінно» отримує студент за глибоке і повне опанування змісту навчального 

матеріалу, в якому він легко орієнтується, понятійного апарату, за уміння зв’язувати теорію з 

практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження і 

конструктивні рішення. Відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний виклад відповіді (як в 

усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.  

Оцінку «добре» отримує студент за повне засвоєння навчального матеріалу, володіння 

понятійним апаратом, орієнтування в вивченому матеріалі, свідоме використання знань для 

вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали 

місце окремі неточності (похибки), нечіткі формулювання закономірностей тощо. Відповідь 

студента має будуватись на основі самостійного мислення. Оцінку «добре» отримує студент за 

правильну відповідь з двома-трьома суттєвими помилками. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-

програмного матеріалу в обсязі. Як правило, відповідь студента будується на рівні 

репродуктивного мислення, студент слабо знає структуру курсу, допускає помилки у відповіді.  

Оцінка «незадовільно» виставляється, коли студент має розрізнені, безсистемні знання, не 

вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх 

зміст, хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань.  

На основі результатів поточного контролю і підсумкового контрольного заходу 

виставляється підсумкова семестрова оцінка.   

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота 
Самостійна, 

індивідуальна 
робота 

Семестровий 
контроль 

(залік) 

VІ семестр 

Практичні заняття Тестовий контроль 
Підготовка 

доповіді або 
презентації 

Підсумковий 
контрольний 

захід 
ВК:           0,2 0,2 0,2 0,4 

 

 

Оцінювання тестових завдань 



Тематичний тест для кожного студента складається з двадцяти п’яти тестових завдань, 

кожне з яких оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, 

складає 50.  

Тестові завдання для кожного студента випадково генеруються із загального банку питань 

у середовищі для навчання Mооdlе. Оцінювання відповідей студента здійснюється в 

автоматичному режимі. Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. Сума балів 

пропорційна кількості правильних відповідей. Відповідність набраних балів за тестове завдання 

оцінці, що виставляється студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестові завдання 1

-20 

20

-35 

35

-45 

45

-50 

Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

 

На тестування відводиться 50 хвилин. Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має 

перездати її в установленому порядку, але обов’язково до терміну наступного контролю. 

Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 

автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці. 

 

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінк

а 

ECTS 

Інституцій

на шкала 

балів 

Інституцій

на оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 

матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома  

незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-

трьома суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за 

професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 

оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових 

знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 

повторне вивчення дисципліни. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
 

1. Deutsche Sprache 

2. Deutschland   

3. Össterreich 

4. Die Schweiz 

5. Liechtenstein  

6. Luxemburg 

7. Die grössten Schriftsteller und Komponisten 
 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Захаров Ю.М., Вишневська Н.В., Онуфрієва Л.А. Deutsch für Hochschulen: Навчальний    

посібник з німецької мови для студентів мовних спеціальностей вищих навчальних 



закладів. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.,2010. -352с. 
2. Капплер Арно, Гревель Адріане. Факти про Німеччину / Капплер Арно, Гревель Адріане. - 

Франкфурт-на-Майні: Sozialitäts-Verlag, 1994. - 492 с.  

3. Кудіна О., Пророченко  О. Перлини народної мудрості (німецькі прислів'я та приказки). 

Посібник для студентів та викладачів ВНЗ / Кудіна О., Пророченко  О. - Вінниця: Нова 

книга, 2005. - 320 с.  

4. Кудіна Олена. Країни, де говорять німецькою. Навч. пос. з лінгвокраїнознавства / Кудіна 

Олена. - Вінниця: Нова книга, 2002,- 334 с. 

5. Куленко В.Є., Власов Є.Н. “Deutsch” - підручник для вивчаючих німецьку мову як другу 

спеціальність / Куленко В.Є., Власов Є.Н. - Вінниця, 2000. - 432 с. 

6. Лебедєв Б.В. Знакомтесь, Германия! Пособие по страноведению: Учеб.пособие./ Лебедєв 

Б.В. -М.: Высш.шк.,2000.-287 с. 

7. Наринецький І.М. Deutschsprachige Länder. Методичні вказівки та практичні завдання для 

розвитку країнознавчих знань студентів спеціальності “Переклад”/ Наринецький І.М.-  

Хмельницький: ХДУ, 2004. - 30 с. 

8. Попов А.А. “Деловая поездка в Германию”/ Попов А.А.  Москва: Иностранный язык, 2000. 

– 336 с. 

9. Садикова О.К., Дармороз Г.А., Кулик О.Є. Was feiert der Deutsche. Методичні вказівки та 

практичні завдання до відеокурсу для студентів спеціальності “Переклад”/ Садикова О.К., 

Дармороз Г.А., Кулик О.Є.- Хмельницький: ХДУ, 2004. -43с. 

10. Antonowa Lydia, Horst Breitung “Hallo, Nachbarn”Band 1,2 Grundkurs in 20 Einheiten / 

Antonowa Lydia, Horst Breitung München: Goethe-Institut, GtZ Eschborn, 2000. - 165 S. 

11. www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

12. Лінгвокраїнознавство(німецька мова): Методичні вказівки до практичних занять для 

студентів спеціальності «Середня освіта (Англійська мова і література)» / І.В. Коваль. – 

Хмельницький: ХНУ, 2018-63с. (нім., укр.)  

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Електронний університет: 
1. Модульне середовище для навчання. Режим доступу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5924 
2. Електронна бібліотека університету. Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/ 
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