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Навчальна дисципліна дисципліни «Країнознавство та література 

Німеччини» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки студентів магістерського рівня вищої освіти              

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є широкий спектр 

матеріалу, що відображає географічні, історичні, політичні, 

адміністративні, економічні, соціальні та культурні реалії Німеччини, а 

також літературні епохи, що віддзеркалюють загальний культурний, 

історичний, соціальний розвиток Німеччини.

Анотація до курсу



МЕТОЮ вивчення навчальної дисципліни «Країнознавство та література Німеччини» є сприяння 

розширенню світогляду студентів ступеня вищої освіти магістр та формуванню країнознавчої й 

літературознавчої орієнтації майбутніх викладачів німецької мови.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ створення у студентів теоретичної бази знань, яка, спираючись на раніше 

отримані знання з історії німецької мови, країнознавства, зарубіжної літератури тощо, розкриває 

головні принципи процесу викладання німецької мови і німецькомовної літератури (як частини курсу 

«зарубіжна література») в загальноосвітній школі й зумовлює формування уявлення про специфіку і 

роль німецької мови і літератури в розвитку світогляду учнів та студентів.

За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані різнобічні 

КОМПЕТЕНТНОСТІ, основною з яких є лінгвокраїнознавча – знання фахової термінологічної лексики, 

а також навички роботи з матеріалом (самостійно аналізувати тексти, спираючись на 

лінгвокраїнознавчі знання та реалії; читати та адекватно перекладати тексти, що містять інформацію 

про країнознавчі реалії; висловлювати власну думку про ті чи інші події,  що відбуваються у Німеччині).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: після закінчення курсу студент повинен вміти:

- аналізувати взаємозв’язок економічних, політико-правових і культурних факторів у розвитку 

німецькомовних держав і регіонів світу;

- визначати місце та роль німецькомовних країн у світі в площині різних галузей суспільно-

політичного життя;

- знаходити, розуміти і при необхідності передавати  нову інформацію щодо останніх подій в 

німецькомовних країнах;

- аналізувати й визначати культурну цінність текстів німецькомовних авторів.



Розділ 1

Geografische Lage Deutschlands. Bevölkerung der BRD. 

Deutschland und Gesellschaft

Тема 1. Geografische Lage Deutschlands. Die deutschen Bundesländer

Тема 2. Bevölkerung der BRD.

Тема 3. Deutschland und Gesellschaft.

Розділ 2

Politisches System der BRD. Geschichte der BRD

Тема 1. Politisches System der BRD. 

Тема 2. Geschichte der BRD vom Mittelalter bis zum Deutsch-Französischem Krieg.

Тема 3. Geschichte der BRD vom Ersten bis Zweiten Weltkrieg.

Тема 4. Geschichte der BRD von „Stunde Null“ bis heute.

Розділ 3

Deutschsprachige Literatur

Тема 1. Mittelalter und Reformation in der deutschen Literatur.

Тема 2. Die deutsche Dichtung im Zeitalter des Barocks und der Aufklärung.

Тема 3. Klassik in der deutschen Literatur. Deutsche Romantik und Realismus. Тема 

4. Deutschsprachige Literatur  des XX. Jhts. Deutschsprachige Literatur der Gegenwart.


