Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Факультет іноземних мов

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
2013/2014

Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»
Напрям підготовки (для ОКР «Бакалавр») – 6.020303 Філологія.
Мова і література (німецька)

2014

Зміст
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
a) Адреса: Факультет іноземних мов Тернопільського національного
університету, вул. Максима Кривоноса 2а, Тернопіль, 46027, Україна.

педагогічного

b) Контактні телефони
тел. факс (0352) 43 58 31
тел. вн. 252
Приймальня декана
тел. (0352) 43 58 31
тел. вн. 251
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету: Гінка Богдан Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.
тел. (0352) 43 58 31
e-mail: bohdan_hinka@ukr.net
Заступник декана з навчальної роботи: Пеляк Олександр Михайлович.
тел.: (0352) 43-58-92)
e-mail: pelyak@ukr.net
Заступник декана з виховної роботи: Левчик Наталя Стефанівна, канд. пед. наук.
тел.: (0352) 43-58-92
e-mail: levchenyatko@yandex.ru
Заступник декана з науково-методичної роботи: Дацків Ольга Павлівна, канд. пед. наук.
тел.: (0352) 43-58-92
e-mail: odatskiv@ukr.net
Вчений секретар ради: Лаврієнко Тамара Ярославівна
тел.: (0352) 43-59-67
e-mail:
Диспетчер: Бзовська Уляна Михайлівна
тел.: (0352) 43 58 31
тел.вн. 252
Інженер: Горобець Олексій Петрович
Інженер І-ї категорії : Горобець Оксана Ярославівна

Поштова скринька: dek_inmov@tnpu.edu.ua

d) Кафедри:
КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ
МОВИ
(Адреса: вул. Максима Кривоноса 2, каб.№83, тел. (0352) 43-58-31).
Склад кафедри:
1. Яцюк Іван Ярославович – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.
2. Стасюк Уляна Іванівна – старший лаборант
3. Бияк Наталія Яремівна – кандидат філологічних наук, доцент;
4. Вирста Натталія Богданівна – кандидат філологічних наук, асистент;
5. Гінка Богдан Іванович – кандидат філологічних наук, доцент;
6. Деркевич Наталія Альбертівна – кандидат філологічних наук, доцент;
7. Дзись Тарас Васильович – кандидат філологічних наук, доцент;
8. Катериняк Анатолій Петрович – асистент;
9. Кебало Микола Степанович – кандидат філологічних наук, доцент;
10. Ломакович Валентина Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
11. Маєвська Леся Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент;
12. Мартинович Леся Богданівна – кандидат педагогічних наук, асистент;
13. М’ясковський Михайло Євстахійович - кандидат педагогічних наук, доцент;
14. Пеляк Олександр Михайлович – асистент;
15. Притолюк Світлана Аркадіївна – кандидат філологічних наук, доцент;
16. Рокіцька Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
17. Цабан Надія Іванівна – асистент;
18. Шимків Інна Василівна – кандидат педагогічних наук, асистент;
19. Ящик Наталія Романівна – асистент.

e) Координатор факультету – Дацків Ольга Павлівна
роб. адреса: вул. Максима Кривоноса 2, каб.№18,
e-mail: odatskiv@ukr.net
тел.: (0352) 43-58-92

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ
НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»
Напрям підготовки
6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)
6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)
6.020303 Філологія. Мова і література (французька)
6.020303 Філологія. Переклад

Ліц. обсяг
90
35
25
50

Термін навч.
4 роки
4 роки
4 роки
4 роки

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література
(англійська, німецька, французька) та Філологія. Переклад повністю забезпечена приміщеннями
для навчання. У розпорядженні студентів 27 аудиторій, заняття в яких проходять в одну зміну.
На факультеті діють п’ять комп’ютерних класів і вмонтованим лінгафонним обладнанням
для тренувань вимови. Кількість комп’ютерів у класах – 70 (на факультеті – 80).
У викладанні практичного і теоретичних курсів німецької мови викладачами
використовуються комп’ютерні програми Digitale Bibliothek. В комп’ютерний фонд кафедри
німецької мови входить багато довідкової німецької літератури (електронні енциклопедії,
словники тощо).
У розпорядженні студентів французького відділення комп’ютерні програми Méthode de
français, Clé International.
Студенти факультету мають необмежений доступ до всесвітньої мережі Інтернет, якою
користуються як на заняттях, так і в позааудиторний час, самостійно шукаючи та опрацьовуючи
інформацію.
У навчальних аудиторіях знаходиться необхідна для навчального процесу сучасна аудіо- і
відеотехніка, яка призначена для використання на заняттях аудіо- та відеоматеріалів, оскільки
на кожній кафедрі є великі за обсягом навчальні медіатеки, що постійно поповнюються. В них
же розміщені наочні матеріали: карти, схеми, роздаткові та демонстраційні таблиці тощо. У
розпорядженні кафедр знаходиться телезал для організації різноманітних інтерактивних видів
роботи: проведення тренінгів, дискусій, круглих столів, ділових/рольових ігор, засідань
студентських клубів. У залі стаціонарно функціонує відеодвійка, DVD-програвач, магнітофон.
При потребі проведення спеціальних занять, наприклад, з країнознавства, викладачі
можуть підключити будь-яку із двох сателітарних антен факультету.
На матеріально-технічному балансі кафедр знаходяться ксерокси, відеокамера,
відеомагнітофони, принтери, сканери, DVD-програвачі та велика кількість магнітофонів.
Для тренувань студентів з перекладу університетом придбана і встановлена на факультеті
лабораторія синхронного перекладу на 15 комп’ютерів. Робота в ній є комфортною і
максимально наближеною до реальних умов праці перекладача.
Іншомовна фахова бібліотека факультету разом з читальним залом на 40 посадкових місць
укомплектована найновішими надходженнями з-за кордону (біля 28 тисяч одиниць) довідкової,
навчальної, наукової, історичної, літературознавчої, методичної, країнознавчої і художньої
літератури. Читальний зал електронних ресурсів університетської бібліотеки на 36 місць дає
можливість з’єднатися з бібліотеками України чи інших країн.

Студенти, які вивчають іноземні мови як спеціальність, повністю забезпечені
підручниками і посібниками. Всі кафедри факультету у своєму розпорядженні мають власні
ресурсні центри для викладачів і студентів, які дають можливість краще і глибше готуватися до
занять, а також використовувати найновіші навчально-методичні матеріали зарубіжних
видавництв.
Викладачі факультету підготували електронні версії своїх лекцій, семінарських занять,
тестових завдань і т.д., що розміщені на спеціальному веб-сайті університету і доступні для
студентів у будь-який час.
Таким чином, наявна матеріально-технічна база є достатньою для успішної підготовки
вчителів іноземних мов.
5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальна дисципліна складається з одного або кількох залікових кредитів, кількість яких
визначається змістом та формами організації навчального процесу. Заліковий кредит –
завершена задокументована частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як
правило, завершується підсумковим оцінюванням (підсумкове тестування, залік або екзамен).
Заліковий кредит складається із модулів (частин програми навчальної дисципліни, поєднаних із
формами навчання – лекційні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, всі види практик
та консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань, інші форми і
види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів).
У навчальному процесі використовуються такі методи: за типом (характером)
пізнавальної діяльності: інформаційно-рецептивний (лекція, розповідь, робота з підручником,
демонстрація, пояснення); репродуктивний метод; проблемний виклад виучуваного матеріалу,
частково-пошуковий та дослідницький методи; індуктивний, дедуктивний; наочні (робота з
таблицями, схемами тощо); творчий метод; практичні методи (усні і письмові тренувальні
вправи); експериментальний метод.
Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що
передбачені навчальним планом і робочою програмою дисципліни. Знання і вміння студента
визначаються за допомогою 100-бальної системи оцінювання, реєструються у відповідних
документах (академічних та електронних журналах, відомостях складання іспитів та заліків) з
обов’язковим переведенням оцінок у національну шкалу та шкалу ECTS. Навчальні досягнення
студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практичні та лабораторні
роботи, контрольні роботи, ІНДЗ, наукова робота тощо) оцінюється кількісно (визначається
рейтинг), а також виставляється підсумкова оцінка з кожної навчальної дисципліни.
Під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів факультету іноземних мов активно
використовуються такі форми і методи контролю:
1. Поточний контроль якості засвоєння матеріалу теми. Проводиться у вигляді усного
опитування (індивідуальне і фронтальне), заслуховування доповідей, презентацій, письмовий
контроль (самостійні, контрольні роботи), оцінювання практичного виконання різноманітних
завдань та тестування за матеріалом теми .
2. Модульний контроль якості засвоєння знань, умінь і навичок проводиться у вигляді
модульних контрольних робіт, тестування, у тому числі з використанням електронних варіантів
тестових завдань трьох рівнів складності.
3. Підсумковий контроль якості проводиться у вигляді заліків та екзаменів.

Загальна оцінка виставляється після завершення вивчення навчальної дисципліни. Вона
складається із балів за змістові модулі та за підсумковий контроль (іспит).
Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

Зараховано

задовільно

FX*

незадовільно з можливістю
повторного складання

F**

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

* - «Незадовільно», необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання.
** - Незадовільно», необхідна значна додаткова робота.

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Цикл гуманітарної та
Цикл природничо-наукової
соціально-економічної
підготовки
підготовки

7. Структурно-логічна схема напряму підготовки 6. 020303 Філологія. Мова і література (німецька)
1 курс
1 семестр

2 курс
2 семестр

Іст. України

↔

Іст. укр. культ.

Вступ до мовозн.

↔

Латин. мова

Валеологія
Суч. інф. технол.
↨

↔

Вік. фізіологія
↔

Історія зар. літ.

↔

Фіз. вих.

↔

Педагогіка

↔

3 семестр
↔

3 курс
4 семестр

5 семестр

Філософія
Укр. м. за П.С.

↔

Укр. м. за П.С.

↔

Безпека жит.
Інф. тех. зас. н.

↔

Основи екології

Історія зар. літ.

↔

Історія зар. літ.

↔

Історія зар. літ.

Фіз.вих.

↔

Фіз.вих.

↔

Фіз.вих.

Педагогіка

↔

Педагогіка

↔

6 семестр

Соціологія

↔

Етика

Укр. м. за П.С.

↔

Економіка

↔

7 семестр
↔

8 семестр

Політологія

Осн. охор. праці

Комп. практика

Історія пед.

↨

↔

Історія зар. літ.

↔

↔

↨

Психологія

↔

↨
Практ.курс н.м.

Методика навч.
заруб. літ.

↨
↔

Метод. вих. р. в
літ. таборах

Осн. педмайст.

Пед. пр. в таб.

↔

Психологія

↔

Пед.практ. (н.)

↔

Практ.курс н.м.

↔

Практ.курс н.м.

↔

Практ.курс н.м.

Пр.граматика
↨
Пр. фонетика
↨
Друга ін. мова

↔

Пр.граматика
↨
Теор. фонетика
↨
Друга ін. мова

Пед. практика

↨
↔

↨
Пр. граматика
↨
Пр. фонетика

Психологія

Історія зар. літ.

Осв. технології

↨

Цикл професійної та практичної підготовки

4 курс

Практ.курс н.м.
↨

↔
↔

Пр.граматика
↨
Пр. фонетика

↔

↨
↔
↔

Пр.граматика
↨
Пр. фонетика

Практ.курс а.м.

↔

Літ. Німеччини
↔
↔

↔
↔

Практ.курс н.м.
Літ.Німеччини

↔
↔

Друга ін. мова
Методика. навч. ін.
мов

Друга ін. мова
Методика. навч. ін.
мов

↔

Практ.курс н.м.
Літ. Німеччини

Теор.граматика
↨
Друга ін. мова
↨

↨

Теор. курс другої ін.
мови

Лексикологія

↨
Стилістика

Нов. технології у
навч. ін. мов
Теорія і практ.
перекладу
Країнознавство

Цикл самостійного вибору університету та вільного вибору студента

Історія науки і
техніки

Історія Німеччини

Основи права

Підгот. молоді до сім.
життя
Релігієзнавство.

Ділова німецька
мова
Література
Швейцарії

Особливі випадки
граматики сучасної
німецької мови

Особливості
розмовного варіанту
німецької мови
Основи
соціолінгвістики
Основи наукових
досліджень

.

Особливості
словотворення
німецьких дієслів

Проектна методика
навчання іноземної
мови

Основи зіставного
мовознавства

Лінгвістичний аналіз
художнього тексту

Література Австрії

Семантика речень
у німецькій мові

Особливості
регіональних
варіантів німецької
мови

Новітні технології
оцінювання в
контексті особистісно
зорієнтованого
навчання

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки: (для ОКР “Бакалавр”) 6.020303 Філологія. Мова і література
(німецька)
за циклами підготовки (нормативних та вибіркових)
ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Історія України
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Навчальний курс історії України для студентів неісторичних спеціальностей
охоплює історичні процеси, які відбувалися на території України протягом усієї її історії.
Певною мірою курс історії України узагальнює, на рівні вищої школи, отримані раніше знання.
Головним призначенням цього предмета є поглибити знання найголовніших ключових проблем
української історії, сприяти виробленню критичного мислення і розуміння історії України. Курс
покликаний забезпечити підготовку з історії сучасного філолога, журналіста, фахівця, котрий
має універсальну загальноосвітню та загальногуманітарну підготовку. У цьому курсі поєднано
історію політичну, соціальну, економічну з історією повсякдення, історією культури тощо.
Форма контролю: іспит.
Предмет: Історія української культури
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як важливої
форми національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати
методологічну роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи
іншої культурно-історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її
поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного
аналізу складних явищ суспільно-історичного буття.
Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його;
співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати загальноісторичні
та проблеми історії культури із поступом сучасного суспільства; сформувати власне
переконання у тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків
національної історико-культурної спадщини, складовою частиною якої є історія культури;
працювати з історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку тих чи
інших праць.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Філософія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та
вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних
підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про

сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння
специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної
культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного
самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами
індивідуального та суспільного буття.
Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з філософськими текстами,
реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історикофілософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу
співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні
роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без
прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.
Форма контролю: іспит.
Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2-3 роки, 3, 4, 5 семестри.
Анотація: Формування у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і
навичок досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.
Забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності,
досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог
культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням
мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до
української літературної мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою
термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
Форми контролю: залік у 3 семестрі, залік у 4 семестрі, іспит у 5 семестрі.
Предмет: Політологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр:
Анотація: Курс «Політологія» присвячений вивченню теоретичних та практичних
аспектів політології. Лекційний курс розділений на два змістові модулі. У першому
розглядаються суть політології як науки та навчальної дисципліни, політика і політичні
системи, розвиток світової та вітчизняної політичної думки, висвітлюються проблем
політичних інститутів, влади і суспільства. У другому розділі аналізується політичне життя
суспільства, політичні режими та світові політико-ідеологічні доктрини. Окремо висвітлюється
взаємозв’язок етнічних та політичних проблем, а також особливості міжнародних відносин та
світового політичного процесу.
На семінарських заняттях увага студента спрямовується на розгляд історії становлення
науки про політику, та розвитку політичних теорій та вчень. Практична частина курсу
передбачає вивчення основ громадянського суспільства, вивчаються політичні системи
суспільства, методи та форми створення політичних партій та громадських організацій. Окремо
розглядаюся етнонаціональні та міжнародні відносин. Метою курсу є розвиток в студентів
ґрунтовного розуміння політичної теорії і практики, основних політологічних понять,
закономірностей становлення та розвитку політичних систем, їх інститутів. Розвиток здібностей
до аналізу політичних процесів як в Україні та в окремих її регіонах, так і в цілому світі.
Форми контролю: залік.

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Вступ до мовознавства
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Метою курсу «Вступ до мовознавства» є вивчення основ загальнолінгвістичних
знань, принципових положень лінгвістики як науки, що має загальне, теоретичне, прикладне і
конкретне застосування, а також засвоєння методів і прийомів лінгвістичного аналізу.
Основні завдання курсу: поступове оволодіння науковим мовознавчим апаратом і
вироблення навичок практичного застосування теоретичних знань при вивченні і викладанні
різних мов (слов’янських, германських, романських, іранських, японської тощо).
Основні теми курсу: курс «Вступ до мовознавства» складається з двох частин. Основні
теми першого розділу «Загальнотеоретичні положення та галузі мовознавства»: Предмет та
завдання науки про мову, аспекти вивчення мови, місце мовознавства серед інших наук,
основні галузі мовознавства, різні типи класифікації мов світу, історія, типи та принципи
сучасного письма. Основні теми другого розділу: «Розділи мовознавства в синхронії і
діахронії»: фонетика та фонологія, лексикологія, граматика (морфологія та синтаксис).
Форми контролю: екзамен.
Предмет: Валеологія
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Валеологія» є формування у
студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових здорового способу
життя, а також шляхів і методів формування здорового способу життя.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Валеологія» є навчити студентів
орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати спосіб життя людини, діагностувати
особливості порушення способу життя людини, освоїти шляхи профілактики розладів здоров’я
людини шляхом зміни її способу життя.
Форми контролю: залік.
Предмет: Сучасні інформаційні технології
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в
навчальному процесі» є отримання професійних навиків ефективної роботи з додатками пакета
прикладних програмам MS Office (табличні процесори, текстові процесори, системи підготовки
презентацій тощо), – а також формування вмінь та навиків роботи у комп'ютерних мережах
(Internet, Іntranet) та пошуку інформації.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в
навчальному процесі» є надання студентам знань щодо сучасних комп'ютерних технологій та
набуття ними навичок використання в професійній діяльності сучасних персональних
комп'ютерів.
Форми контролю: залік

Предмет: Історія зарубіжної літератури
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1-3 роки, 1-6 семестри.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних закономірностей розвитку
зарубіжної літератури.
Основні завдання курсу античної літератури: ознайомлення із творчістю основних
античних письменників Стародавньої Греції та Стародавнього Риму; формування уявлення про
жанрову систему античної літератури різних періодів її розвитку; поглиблення розуміння
специфіки літературного процесу; осмислення міжкультурних та міжпредметних зв'язків
надскладних літературних феноменів.
Завданнями курсу зарубіжної літератури літератури середніх віків і Відродження є
інформування студентів про особливості світогляду доби, виникнення та еволюції жанрів і
стилів, творчість основних письменників і загальні закономірності розвитку літературного
процесу.
Основні завдання курсу зарубіжної літератури XVII-XVIII ст: виявлення світового
значення та особливостей розвитку зарубіжної літератури XVII-XVIII століття; розкриття
специфіки естетичних систем окресленої доби; характеристика художніх напрямків; аналіз
етапів літературного розвитку і творчих здобутків найвідоміших письменників; вивчення
закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого в літературному
процесі; засвоєння теоретичних понять у межах вивчення питань формування літературних
жанрів цього періоду, особливостей розвитку художньої форми.
Завданнями курсу зарубіжної літератури ХІХ століття є сформувати: систематизовані
навички в характеристиці художніх напрямів, аналізі етапів літературного розвитку і творчості
найвидатніших письменників, засвоєння знань про літературні роди і жанри; уміння володіти
навичками текстуального аналізу літературного твору, оцінювати нові літературні явища,
систематизувати та узагальнювати набуті знання.
Завданнями курсу зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття є сформувати:
систематизовані навички аналізу етапів літературного розвитку і творчості найвидатніших
письменників, засвоїти теоретичні знання про формування літературних жанрів, еволюцію
художньої форми; уміння здійснювати аналіз літературного твору; систематизувати та творчо
використовувати дібраний матеріал.
Основні завдання курсу зарубіжної літератури І пол. ХХ ст: ознайомлення із творчістю
основних письменників періоду І пол. ХХ ст.; формування уявлення про жанрову систему
літератури цього періоду та особливостей її розвитку; поглиблення розуміння специфіки
літературного процесу доби модернізму; опанування навиками аналізу літературних творів
різних модерністських та аванґардистських напрямів і стилів; осмислення міжкультурних та
міжпредметних зв'язків надскладних літературних феноменів.
Форми контролю: залік у 1, 2, 3,4, 5 семестрах, екзамен у 6 семестрі.
Предмет: Латинська мова
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація: Латинська мова, як навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні студентами
української мови та літератури, мовознавства, історичної граматики, історії, зарубіжної
літератури та інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи знань з фахової термінології,
з перспективою їх подальшого використання в професійній діяльності. Мета – здобуття

загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розуміння міжнародної наукової та
політичної лексики, лінгвістичних і літературознавчих термінів; з’ясування місця латинської
мови в історії світової культури.
Завдання: навчити читати та перекладати латинські тексти, ознайомити студентів з
шляхами і способами запозичень з латинської мови та античною культурою.
Формування вміння читати латинські тексти та робити морфологічний аналіз латинської
лексики в межах граматики курсу, ознайомити студентів з граматичною будовою латинської
мови та способами словотворення наукових термінів, оволодіння навичками аналітичного і
пошукового читання художніх творів римських класичних авторів, підготовка до самостійної
наукової роботи, з’ясування місця латинської мови в історії світової культури.
Форми контролю: залік.
Предмет: Вікова фізіологія і гігієна
Статус:Нормативна.
Рік, семестр:1 рік, 2семестр
Анотація: вивчення особливостей життєдіяльності організму на різних стадіях
онтогенезу, функцій органів, систем органів і організму в цілому в процесі його росту і
розвитку, специфіку цих функцій на кожному віковому етапі, взаємодії організму дитини з
навколишнім середовищем з метою розробки на цій основі гігієнічних нормативів і вимог,
спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення
функціональних особливостей організму дітей і підлітків.
Завдання: формування сучасних знань про вікові особливості анатомії органів, систем
органів та дитячого організму як системи та про вікові особливості функціонування органів,
систем органів та дитячого організму як функціональної системи; дати розуміння принципів
взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем; формування компетенції щодо
розробки гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я,
гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і
підлітків.
Форми контролю: залік .
Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: Метою курсу є прищеплення студентам практичних навичок застосовувати
технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню ефективності проведення навчально-виховного
процесу.
Основні завдання курсу: вивчення особливостей використання сучасних інформаційних
технічних засобів навчання в освітньому процесі; визначення способу виготовлення а
алгоритму застосування носіїв інформації, використовуючи сучасні інформаційні технічні
засоби навчання.
Основні теми курсу: психолого-педагогічні основи використання інформаційних
технічних засобів навчання в навчальному процесі; екранно-проекцiйнi, відеотехнічні засоби
навчання; комп’ютер та спеціальні засоби в навчально-виховному процесі
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні види, загальну будову,
принцип дії, функціональні та дидактичні можливості сучасних технічних засобів навчання (ТЗН);
психолого-педагогічні особливості сприйняття і засвоєння інформації, використовуючи ТЗН;

системи пошуку, алгоритму виготовлення і методики застосування носіїв інформації,
використовуючи ТЗН.
Студент повинен вміти: правильно експлуатувати та доглядати сучасні ТЗН, дотримуючись
правил техніки безпеки; вибрати оптимальний за конструктивно-дидактичними можливостями вид
ТЗН, вибрати або виготовити для нього дидактичний матеріал і розробити методику застосування.
Форма контролю: залік.
Предмет: Безпека життєдіяльності
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань,
умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику
виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні
ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також
формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання: Загальнокультурні компетенції охоплюють: культуру безпеки і ризикорієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього
середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; знання
сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх
обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику
виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до
несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище перебування
щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних
ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту
працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; здатність
приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Форми контролю: залік.
Предмет: Основи екології
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр.
Анотація: Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння
основних
теоретичних положень загальної екології, основних аспектів прикладної екології з охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації
виробництва.
Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців неекологічних
спеціальностей має на меті вивчення фундаментальних закономірностей у природі стосовно
взаємозв’язків живих організмів з навколишнім природним середовищем та формування
екологічного світогляду.
Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах повинен забезпечувати
володіння не тільки екологічними знаннями, але й високий рівень знання тих процесів, які
підлягатимуть екологізації. Формування знань та вмінь: формування екологічної свідомості та
навичок застосування екологічних норм й системного уявлення про оцінку впливів на
навколишнє середовище.
Форми контролю: залік.

Предмет: Історія мови
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестри
Анотація: Історія німецької мови — лінгвістична дисципліна, що займається вивченням
процесу поступового розвитку і вдосконалення всіх компонентів німецької мови в їх
взаємозв’язку і взаємообумовленості, дослідженням внутрішніх закономірностей його
розвитку, а також питанням становлення і формування мови німецької народності і нації.
Історія мови визначає форми існування мови (усні і письмові) на певному ступені його
розвитку, а також наявність або відсутність наддіалектної форми.
Вивчення процесу історичного розвитку німецької мови в його основних фонетичних,
граматичних та лексичних закономірностях, ознайомлення з теорією і практикою вивчення
семантики форм мови та співвіднесення понятійних категорій.
Формування у студентів системи знань про основні етапи історичного розвитку німецької
мови, особливості розвитку фонологічної, морфологічної системи кожного окремого періоду,
інтеграція їх з уже набутими знаннями з курсів латинської мови, вступу до загального
мовознавства, історії Німеччини, вироблення у студентів системи практичних умінь і навичок з
використання набутих теоретичних та практичних знань.
Ознайомлення студентів з теорією діахронічної лінгвістики та з німецькою
діалектологією, із зразками писемних творів на різних історичних етапах розвитку німецької
мови, з метою розвинути навики читання, аналізу та інтерпретації пам’яток німецької
писемності раннього і пізнього середньовіччя. На матеріалі оригінальних текстів починаючи від
глосів, Татіана (VII-IX вв.) і Ноткера (XI в.) до „Пісні про нібелунгів” та міннезангу практично
вивчається найдавніша історія німецької мови.
Розгляд проблем, пов’язаних з утворенням с писемної літературної мови донаціональної
пори, становленням німецької національної літературної мови Висвітлення закономірностей
історичної еволюції системи німецької мови на всіх рівнях.
Форми контролю: залік
Предмет: Теоретична фонетика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр; 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою викладання дисципліни «Теоретична фонетика німецької мови» є
опанування засад з теоретичної фонетики та фоностилістики німецької мови, вивчення графіки
та основних правил орфографії німецької мови.
Завдання навчальної дисципліни «Теоретична фонетика німецької мови» полягає у
засвоєнні фахової термінології, вивченні та опануванні різних фонетичних та фонематичних
явищ, оволодінні орфографічною та орфоепічною компетенцією.
Форми контролю: екзамен, залік
Предмет: Лексикологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр 3-ій рік, 6 семестр; 4-рік, 7-й семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів як з
традиційними, так і новітніми теоретичними і практичними проблемами лексикології з точки
зору наукових досягнень сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства та сформувати у

майбутніх педагогів основи наукового мислення з перспективою використання матеріалів
курсу в практиці викладання німецької мови в освітніх закладах різного типу.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
1. Вироблення у студентів системного підходу до лексики і мови взагалі з урахуванням
місця того чи іншого явища в лексичній системі;
2. Ознайомлення студентів із словниковим складом сучасної німецької мови у всій його
різноманітності, з його національно-культурною специфікою в порівнянні з іншими мовами (в
першу чергу – з українською), з його територіальною, соціальною і історичною
диференціацією.
3. Ознайомлення студентів з проблематикою лексикологічних досліджень, понятійним
апаратом лексикології, методами лінгвістичного дослідження, з дискусійними проблемами і
концепціями, які відображені у найбільш визначних працях вітчизняних та зарубіжних
(зокрема, німецьких) лінгвістів, розвиток у них критичного підходу до наукових точок зору і
вміння знайти – при наявності протилежних наукових думок – методологічно вірне вирішення
теоретичних питань.,
Форми контролю: залік, екзамен
Предмет: Загальне мовознавство
Статус: Нормативна
Рік, семестр 4 рік, 8 семестр
Анотація: Мета курсу "Загальне мовознавство" – вивчення закономірностей розвитку й
функціонування мови в її багатоаспектних зв'язках з людиною, суспільством, історією,
культурою з урахуванням методів дослідження та опису мови, а також здобутків лінгвістики
упродовж її розвитку.
Завдання навчальної дисципліни: 1) розширення й поглиблення лінгвістичної підготовки
студентів, 2) системне узагальнення принципів організації мовного механізму; 3) оволодіння
студентами досягненнями сучасного світового і вітчизняного мовознавства; 4) розуміння ролі
наукових ідей у практиці вузівського й шкільного викладання.
Основні теми курсу:
1) концептуальні засади мовознавчої науки;
2) історія лінгвістичних учень;
3) сучасна лінгвістична парадигма;
4) методи дослідження мови.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Основи охорони праці
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 4 рік 7 семестр.
Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення
ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень
науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з
обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці. Основні завдання курсу: вивчення основ
охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників,
школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління
охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та
власну безпеку. Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони праці;

основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та
професійні захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека;
державний нагляд за станом охорони праці.
Форми контролю: залік.
Предмет: Теоретична граматика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестри
Анотація:
Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретична граматика» є озброєння
студентів фундаментальними теоретичними знаннями про граматичну будову німецької мови, а
також формування у них умінь та навичок лінгвістичної інтерпретації мовного матеріалу.
Основними завдання курсу є: приведення до стрункої системи тих граматичних знань, які
студенти одержали на заняттях з практичної граматики; теоретичне осмислення основних
положень, правил та винятків, пов’язаних з нормою сучасної німецької мови; освоєння
граматичної будови як складної системи граматичних одиниць, категорій, встановлення зв’язків
та взаємовідносин між ними; пізнання законів та тенденцій розвитку мови; навчати студентів
раціональним прийомам пояснення граматичного матеріалу, що має суттєве значення для
майбутнього вчителя німецької мови; ознайомлення студентів з понятійним апаратом
граматичної теорії, методами лінгвістичних досліджень, з дискусійними проблемами та
концепціями, відображеними у фундаментальних працях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів;
формування у студентів основ логічного мислення та поповнення у них філологічної ерудиції.
Форми контролю: екзамен / залік.
Предмет: Стилістика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4-й рік, 8 семестр
Анотація:Метою курсу стилістики сучасної німецької мови є: а) вивчення стилістичних
функцій засобів мови усіх рівнів, тобто мікростилістика; б) вивчення комплексного
використання мовних засобів у функціональних стилях, підстилях (жанрових стилях) та у
стилях окремих типів тексту, а також комплексна лінгвостилістична інтерпретація художніх
текстів, тобто макростилістика. Завдання курсу є: ознайомлення студентів із теоретичними
основами стилістики, із її основними поняттями та концепціями, принципами мовної організації
стилів, закономірностями функціонування мовних засобів у мовленні, методами лінгвостилістичного аналізу тексту; розвиток стилістичного «чуття», навиків і вмінь оцінювати й
правильно вживати мовні засоби в мовленні відповідно до конкретного змісту висловлювання,
мети висловлювання, ситуації та сфери спілкування;формування у студентів розуміння тексту
як реального утворення, продукту свідомої комунікативно-мовленнєвої діяльності автора, як
твір, у якому окрім предметно-змістового та емоційного змісту представлені різноманітні види
прихованого суб’єктивного плану, об’єктивованого у формі його внутрішньої організації.
Форми контролю:екзамен
Предмет: Фізичне виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2-й рік навчання, 1, 2 семестр

Анотація: Формування системи знань про дотримання основ здорового способу життя;
основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової
діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності; основи методики
оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та
методами фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння
застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних верств населення;
систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання
нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості; поінформованість про всі головні
цінності фізичної культури і спорту.
Формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних
раціональних формах; до систематичного фізичного тренування з оздоровчою або спортивною
спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості.
Форма контролю: залік
ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Педагогіка
Статус : Нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри.
Анотація: Курс «Педагогіка» передбачає засвоєння студентами основних положень і
проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних
явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес; формування системного
педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності. Вивчення курсу дає змогу
студентам оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою педагогічних
знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості,
застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і
форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами
педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання,
використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість,
творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.
Форми контролю: іспит
Предмет: Історія педагогіки
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2рік, 3 семестр.
Анотація: Завданнями курсу є виявлення закономірностей розвитку виховання, школи і
педагогічної думки у різні історичні періоди; формування в студентів системи знань про
світовий історико-педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття
кращих здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та вироблення уміння
застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності. Формулювання вмінь: критично
аналізувати педагогічну спадщину минулого, проводити аналогії між сучасним та минулим
станом розвитку педагогіки, виявляти закономірності розвитку освіти та виховання у контексті
історичної епохи, оволодіти методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і
фактів; прищепити вміння творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій
минулого у сучасних умовах; набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє

власне бачення розв'язку важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд,
збагатити духовну культуру майбутніх педагогів.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Психологія (загальна).
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація: Курс «Психологія (загальна)» сприяє ознайомленню студентів з актуальними
проблемами сучасної психології та основними положеннями загальної психології як базової
галузі психологічної науки. Вивчення курсу дає змогу: засвоїти знання про психічні процеси,
властивості і стани; сформувати навички експериментального дослідження окремих психічних
функцій; виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні їх в
практиці професійної діяльності; сформувати вміння здійснювати психологічний аналіз
педагогічних ситуацій, давати їм належну інтерпретацію і робити певні висновки та
узагальнення; формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською
молоддю та їх батьками.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Психологія (вікова та педагогічна)
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Курс «Психологія (вікова та педагогічна)» сприяє ознайомленню студентів з
науковими положеннями психологічної науки про психічний розвиток і формування
особистості підростаючої людини на різних етапах її дитинства та в умовах цілеспрямованого
організованого навчання і виховання. Вивчення курсу забезпечує засвоєння студентами знань
про психологічні закономірності, рушійні сили, умови, механізми та особливості психічного
розвитку і формування особистості в онтогенезі; формування вміння аналізувати механізми і
закономірності навчального і виховного впливу на інтелектуальний і особистісний розвиток
школярів, засвоєння ними соціокультурного досвіду; розкриття психологічних основ
діяльності вчителя і його впливу на формування особистості учня.
Форми контролю: залік.
Предмет: Основи педагогічної майстерності
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр.
Анотація: Курс «Основи педагогічної майстерності» передбачає вироблення гуманістично
спрямованої професійної позиції майбутнього вчителя, актуалізує потребу у професійному
самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння самостійного удосконалення культури і
техніки професійного спілкування, розв’язування педагогічних задач та конфліктів, оволодіння
педагогічною технікою, формує готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії,
усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності.
Форми контролю: залік.
Предмет: Практичний курс німецької мови
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1- 4 роки навчання, 1-8 семестр

Анотація: формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції, яка
складається із: 1) лінгвістичної (мовної) компетенції, через розширення і поглиблення
лексичного, граматичного і фонологічного знання, які є визначеними для спілкування в межах
тем і проблем визначеного курсу навчання; 2) мовленнєвої компетенції, яка складається із
чотирьох навичок: говоріння, розуміння зі слуху, читання і письма; 3) соціокультурної
компетенції шляхом розширення країнознавчих соціокультурних знань і умінь а також
виховання позитивної позиції, толерантності і симпатії до німецькомовних країн та культур;
4) професійно-спрямованої компетенції; 5) навчально-стратегічної, які для кожного року
навчання мають свої домінуючі цілі та приорітети. Зміст навчання та навчальний матеріал є
тематично впорядкованим. Відповідно до кінцевої мети курсу і до окремих цілей навчання його
можна подати чотирма великими блоками: «Людина», «Сучасне життя», «Німецькомовні
країни та Україна», «Професія учителя».
Форми контролю: екзамен
Предмет: Практична граматика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-й, 2-й та 3-й роки, 1-6 семестри
Анотація:Метою навчального курсу єоволодіння граматичними структурами та явищами
мови з орієнтацією на вільне володіння мовою дляорганізації та проведення навчальної і
виховної роботи з дітьми в школі.Завданням курсу є розвиток граматичної компетенції, яка
включає здобуті знання із граматики й уміння коректно й адекватно застосовувати відповідний
граматичний матеріал в практиці усного та писемного мовлення. Вдосконалення граматичних
навичок відбувається завдяки поглибленню й повторенню раніше вивченого завдяки циклічній
прогресії. Комунікативна спрямованість практичного курсу німецької мови реалізовується під
час роботи над граматикою через розв’язання комунікативних завдань для досягнення
комунікативних цілей. Практичний курс граматики німецької мови, таким чином, є
інтегрованим в загальний процес формування й розвитку мовної компетенції.
Форми контролю:залік та екзамен
Предмет: Практична фонетика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 роки, 1-4 семестри
Анотація: формування, розвиток та автоматизація слухових, вимовних, ритмікоінтонаційних навичок у студентів, що вивчають німецьку мову як основну спеціальність.
Вивчення звукової сторони мови, а також моделей інтонації на рецептивному та
продуктивному рівнях; оволодіння граматичними та фонетичними термінами та розуміння
відмінностей в артикуляції, орфографії та семантиці німецької та української мови; оволодіння
навиками усного інтерактивного мовлення; практичне засвоєння голосних і приголосних
німецької мови, наголосу у слові і фразі, інтонування простого і складного речення; постановка
нормативної вимови, оволодіння звуковою будовою і інтонацією в практиці усного
спілкування, а також і засвоєння основних правил читання.
Форми контролю: залік – 1-ий, 2-ий, 3-ій семестр; екзамен - 4-ий семестр
Предмет: Країнознавство
Статус: Нормативна

Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестри
Анотація: формування у студентів системи знань про основні етапи історичного розвитку
Німеччини, особливості розвитку науки, культури та мистецтва, а також її сучасні культурні,
політичні, соціальні, суспільні, економічні реалії, інтеграція їх з уже набутими знаннями з
основних аспектів практичного курсу німецької мови, вироблення у студентів системи
практичних умінь і навичок з використання набутих теоретичних країнознавчих знань у
типових комунікативних ситуаціях, які передбачають міжкультурне спілкування з метою
уникнення комунікативних бар’єрів і досягнення комунікативної мети, розвиток у студентів
повагу до самобутності німецького народу, неповторності його історії і культури і необхідність
врахування та використання лінгвокраїнознавчих знань як невід’ємного складника
соціокультурної компетенції у процесі міжкультурної комунікації з носіями німецької мови, для
яких вона є рідною.
Вивчення головних історичних періодів становлення і розвитку Німеччини, розгляд
особливостей сучасного державного устрою ФРН та її основних конституційних органів й
інституцій, вивчення особливостей суспільного життя у сучасній Німеччині, опис економічного
укладу та соціальної сфери ФРН, характеристика основних німецьких політичних партій і
виборчої системи, аналіз систем шкільної і вищої освіти у ФРН, розкриття провідних тенденцій
розвитку сучасної німецької культури, детальне ознайомлення з популярними і поширеними
святами й обрядами німецького народу, представлення видатних постатей німецького народу –
історичних діячів, учених, митців, письменників, архітекторів, характеристика їх здобутків,
творів і заслуг.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Методика навчання іноземних мов
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3-4 рік, 6-7 семестри
Анотація: сформувати в студентів такі професійно-методичні вміння вчителя іноземної
мови:

створити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні
закономірності процесу навчання ІМ як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка
включає, крім методичних знань, також знання із суміжних з методикою наук психологопедагогічного й філологічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і
структуру педагогічної діяльності вчителя;

ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і
методами, формами та засобами навчання ІМ, а також сформувати у них основи умінь творчо
застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов;

на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне
мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у
навчально-виховному процесі з ІМ у школі;

сприяти формуванню соціокультурної компетенції майбутнього вчителя ІМ.
Форми контролю: залік/екзамен
Предмет: Друга іноземна мова (англійська)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2- 4 роки, 4-8 семестри

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)»
є формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції, а основним завданням –
оволодіння знаннями, що становлять основу мовленнєвої, мовної та соціокультурної
компетенцій.
Форми контролю: залік
Предмет: Друга іноземна мова (французька)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2- 4 роки, 4-8 семестри
Анотація: метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної
спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах,
навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в
обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою
інформацією через іноземні джерела.
Завдання дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів
мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та
перекладу.
Форми контролю: заліки, екзамени
Практика
Предмет: Комп’ютерна практика
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Дисципліна передбачає формування у студентів знань з інформаційних
технологій, поглиблення та закріплення практичних навичок використання інформаційних
технологій в майбутній професійній діяльності, набуття нових практичних навичок самостійної
роботи, формування навичок професійного використання офісного програмного забезпечення
для вирішення конкретних практичних задач, оволодіння основними прийомами та вміннями
застосовувати інформаційні технології для створення навчальних та соціальних проектів.
Форми контролю: залік
Предмет: Педагогічна практика (навчальна)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 2-4 семестри
Анотація: Однією з важливих ланок у підготовці вчителя є пропедевтична педагогічна
практика. Вона проводиться під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
„бакалавр" упродовж І-ІІІ курсів навчання студентів в університеті. На І-ІІ курсах педпрактика
пов’язана з вивченням педагогіки і психології, на ІІІ – з вивченням методики навчання певної
дисципліни. Під час цієї практики студенти знайомляться з особливостями роботи різних типів
середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів і позашкільних установ міста, частково
включаються у їх навчально-виховний процес. Організація та проведення пропедевтичної
педагогічної практики у значній мірі сприяє адаптації студентів до проходження активної
педагогічної практики.
Форми контролю:залік
Предмет: Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах

Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Завдання практики – сформувати у студентів вміння організовувати та
проводити: фізкультурно-оздоровчу роботу та загартування школярів; спортивно-масові заходи
та дійства в умовах табірного літа; організовувати та проводити національні ігри та розваги з
дітьми різних вікових категорій в умовах літнього відпочинку.
Форми контролю:залік
Предмет: Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Завдання практики – сформувати у студентів вміння організовувати та
проводити: фізкультурно-оздоровчу роботу та загартування школярів; спортивно-масові заходи
та дійства в умовах табірного літа; організовувати та проводити національні ігри та розваги з
дітьми різних вікових категорій в умовах літнього відпочинку.
Форми контролю:залік
Предмет: Педагогічна практика (виробнича)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4-й рік, 7-й семестр
Анотація: поглиблення теоретичних знань про навчально-виховний процес в освітній
установі, ознайомлення із системою роботи вчителя-предметника, класного керівника, набуття
головних умінь, навиків педагогічної діяльності; ознайомлення студентів з сучасним станом
навчально-виховної роботи в школах, з передовим педагогічним досвідом, зі станом реалізації
основних завдань концепції української національної школи; закріплення і поглиблення знань з
дисциплін психолого-педагогічного та методичного циклу, розширення обсягу теоретичних
знань з фаху; формування психологічної готовністі до роботи в школі; розвиток особистих
якостей, які необхідні в професійній діяльності вчителя; формування вмінь і навичок
реалізовувати професійні функції: конструктивну, мобілізуючу, організаторську,комунікативну,
інформаційну; встановлення зв'язку теоретичних знань студентів з реальним навчальновиховним процесом, розвиток вміння використовувати їх під час вирішення конкретних
навчальних і виховних ситуацій; формування у майбутніх вчителів педагогічної майстерності
під час виконання ними обов’язків вчителя-предметника та класного керівника; формування
навичок підготовки і проведення уроків з фаху, позакласних навчальних і виховних заходів,
реалізація творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності; вироблення вміння
встановлювати внутріпредметні та міжпредметні зв’язки, використовувати ефективні
педагогічні технології, нові інформаційні засоби навчання; виховання у студентів стійкого
інтересу та любові до професії вчителя, потреби в самопізнанні й професійно-педагогічному
вдосконаленні; формування у студентів інтересу до науково-дослідної роботи та потреби в
експериментуванні під час педагогічної практики.
Форми контролю: залік
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
(Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу)
Предмет: Сучасна українська літературна мова

Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Метою курсу є: оволодіння студентами сучасними знаннями про лексикологію,
фразеологію та лексикографію СУЛМ; вміння розрізняти основні типи лексичних значень слова
та лексико-граматичних розрядів слів, а також оволодіти диференціацією лексики СУЛМ з
погляду її походження, стилістичних особливостей, активності й пасивності тощо;
орієнтуватись у питаннях фразеології та призначення основних типів словників.
Завдання курсу: вивчення словникового складу мови в усній його повноті й
різноаспектній розгалуженості; вироблення в студентів умінь і навичок використання знань з
лексикології та фразеології у викладацькій роботі з різними типами словників.
Основні теми курсу: У першому змістовому модулі (ЗМ) вивчаються слова в лексичній
систем української мови: слово та поняття, функції слова; полісемія; омонімія; синонімія та
антонімія.
У другому ЗМ аналізується диференціація лексики української мови: шари української
лексики за походженням; активна та пасивна лексика; лексика української мови з погляду сфер
вживання.
Третій ЗМ охоплює фразеологію та лексикографію: фразеологічна одиниця (ФО) та її
ознаки; ФО і слова та вільне словосполучення і речення; класифікація ФО; джерела формування
фразеологізмів; предмет і завдання лексикографії; історія української лексикографії.
Форми контролю: залік.
Предмет: Освітні технології
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Анотація: Курс «Освітні технології» передбачає комплексне вивчення освітніх технологій
з метою ефективного застосування фахівцями технологічного підходу в професійній діяльності.
Завдання курсу: показати та довести переваги навчально-виховного процесу школи з
застосуванням освітніх технологій порівняно з традиційною організацією навчальних закладів;
ознайомити студентів із основними навчальними, виховними, комунікативними та
інформаційними технологіями, а також технологіями управління та організації успішної
діяльності; сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів
гуманістичної педагогічної взаємодії; формувати у студентів вміння вибирати особистісноорієнтовані освітні (педагогічні) технології в навчально-виховному процесі школи; вивчати та
впроваджувати у практичну діяльність інноваційні тенденції розвитку змісту освіти;
стимулювати особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до успіху
майбутнього вчителя.
Форма контролю: залік.
Предмет: Підготовка молоді до сімейного життя
Анотація: Мета курсу: озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної
проблематики, методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим
досвідом з підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном.
Найважливішими для шкільної педагогіки напрямками підготовки старшокласників до
шлюбу є:
– діяльне усвідомлення соціальної сутності сім’ї і наслідків для особистого життя, що з
цього випливають;

– формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень;
– засвоєння певної суми знань з психології та соціології шлюбу і сім’ї;
– підвищення соціальної престижності батьківства і материнства;
– виховання і самовиховання необхідних для життя в шлюбі рис та якостей;
– підготовка до усвідомлення значення своїх дій, найперше у системі правових норм, що
регулюють шлюбно-сімейні стосунки;
– підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям.
Завдання курсу:
– виявити і показати студентству психолого-педагогічні аспекти процесу підготовки
учнівської молоді до сімейного життя;
– проаналізувати роль школи, батьків у дошлюбній соціалізації школярів та показати
місце класного керівника та вчителя-предметника у підготовці учнів до сімейного життя;
– озброїти студентів системою компетентностей щодо психосексуального розвитку,
міжстатевого спілкування, шлюбно-сімейних стосунків;
– виявити закономірності та можливості впливу вчителя на ґендерні ідентичності учнів,
розкрити особливості ґедерної соціалізації майбутнього сім’янина;
– ознайомити майбутніх учителів з історією дошлюбної підготовки школярів в Україні, а
також з досвідом формування майбутнього сім’янина в країнах Європи;
– довести значущість дошлюбної підготовки школярів для шкільної практики, накреслити
шляхи її просування в освіту;
– показати освітні і виховні можливості базових шкільних навчальних курсів (за
напрямком підготовки вчителя) у дошлюбній підготовці школярів;
– ознайомити студентів з вимогами до особистості вчителя, що здійснює дошлюбне
виховання школярів різного віку, а також принципами, яких мають дотримуватися вчителя в
процесі підготовки учнівської молоді до сімейного життя, а саме принципами щирості,
активності, толерантності, науковості, емоційності, послідовності, доступності, реалістичності,
довір’я і тощо.
Програма навчального курсу включає наступні теми: «Еволюція міжстатевих та шлюбносімейних відносин в історії людства», «Морально-психологічні аспекти дошлюбної поведінки
молоді», «Проблеми молодої сім’ї», «Основні аспекти змісту формування майбутнього
сім’янина», «Сексуальна соціалізація в структурі дошлюбної підготовки молоді», «Підготовка
учнівської молоді до усвідомленого батьківства», «Методика реалізації змісту дошлюбної
підготовки учнів».
Курс розрахований на 1 кредит. Загальна кількість годин – 36.
Форми контролю: залік
Предмет: Методика виховної роботи в літніх оздоровчих закладах
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 7 семестр
Анотація: Завдання курсу: теоретично й методично підготувати студентів до згуртування
дітей (різних вікових категорій) у тимчасово створені колективи в умовах табірного літа.
Детально розкрити студентам зміст наступних питань: роль і місце літнього відпочинку в
системі виховання школярів; особливості організації праці педагога-організатора; планування
та облік роботи в таборах; проблеми самовизначення та самовираження особистості в умовах
табірного літа; особливості спілкування з дітьми різного віку.

Сформувати у студентів вміння організовувати та проводити: фізкультурно-оздоровчу
роботу та загартування школярів; спортивно-масові заходи та дійства в умовах табірного літа;
організовувати та проводити національні ігри та розваги з дітьми різних вікових категорій в
умовах літнього відпочинку.
Форми контролю:залік.
Предмет: Вступ до літературознавства
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до літературознавства» є
необхідність поглибити вивчене у школі, привести знання з теорії літератури до певної системи,
зробити їх засобом пізнання літературного твору як мистецтва слова
Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до літературознавства» є засвоїти
найзагальніші теоретичні положення про літературу; збагнути специфіку літератури як способу
образного пізнання дійсності, мінливості розвитку літературного процесу (функціонування
літературних напрямів, стилів, течій, родів, жанрів і т.д.); удосконалити навики самостійного
аналізу художнього твору в єдності змісту і форми.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Література як
вид мистецтва. Особливості аналізу та інтерпретації художнього твору. 2. Будова художнього
твору. 3. Жанрово-родові особливості художніх творів. 4. Версифікація. Мова художнього
твору. 5. Історико-літературний процес.
Форми контролю: залік.
Предмет: Література Німеччини
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3-4 роки, 5-8 семестри
Анотація: системне опанування студентами матеріалу історії німецькомовної літератури
від епохи античності до кінця 19-го століття, а також ознайомлення із джерелами критичної
літератури та надбаннями естетико-філософської думки зазначеного періоду.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Література Німеччини" є:
а) аналіз історичних, політичних, економічних та культурних чинників, які зумовили
виникнення того чи іншого літературного явища;
б) ознайомлення з різними течіями, школами та напрямами, їх представниками;
в) робота з художніми текстами як ілюстративним матеріалом, що відображає основні
віхи розвитку доби, дає уявлення про творчий метод письменника, основні засади його
філософсько-естетичної думки;
г) ознайомлення із змістовим наповненням базових літературознавчих термінів та понять.
Форми контролю: залік, екзамен
Предмет: Новітні технології у навчанні іноземних мов
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Ознайомити студентів-майбутніх учителів з можливостями використання
комп’ютерних навчальних матеріалів в контексті навчання іноземних мов (ІМ) у середній
школі та їх особливостями, такими як: інтерактивність, зворотний зв'язок, підвищення
мотивації, автентичність, індивідуалізація та розвиток метакогнітивних знань пов’язаних із

вивченням ІМ., курс базується на вивченні інформаційних технологій в якості навчальної
дисципліни та засобу навчання іноземних мов; закладає основи вивчення інформаційних
технологій, що передбачають сучасне розуміння їх ролі як одного з основних сучасних засобів
навчання іноземних мов: комунікації і одержання знань з інших галузей; трансформації
одержаної кожним студентом інформації в особисту систему знань, умінь та навичок; розвитку
та самовираження особистості майбутнього вчителя, затвердження в суспільстві та формування
вмінь застосовувати знання з ІТ у процесі навчання у ВНЗ та у майбутній професійній
діяльності вчителя іноземних мов, закладає основи неперервного підвищення рівня ІТготовності студентів та її постійного оновлення.
Форми контролю: залік
Предмет: Методика викладання зарубіжної літератури
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр:4 рік, 7 семестр.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів-філологів знань, умінь і навичок
викладання курсу світової літератури в середніх навчальних закладах усіх типів.
Основним завданням курсу є формування у студентів: ґрунтовних теоретичних знань у
галузі методики викладання зарубіжної літератури, завдяки чому студенти повинні усвідомити
специфіку цього предмета в системі інших шкільних предметів; особистісно зорієнтованого
підходу до навчання і виховання учнів, навичок розвитку в них критичного мислення і творчих
здібностей; навичок науково обґрунтованого планування навчально-виховного процесу зі
світової літератури, організації та проведення сучасного уроку зарубіжної літератури завдяки
комбінуванню змісту, форм і методів художнього пізнання; умінь здійснювати різні види
аналізу художніх творів; розуміння педагогічної інноватики, технології літературного аналізу,
готовності до технологізації вивчення світової літератури в школі; умінь застосовувати засоби
розвитку читацької культури учнів, навичок інтерпретації та ідейно-художньої оцінки
літературного твору; здатності застосовувати різні прийоми засвоєння учнями понять і явищ
теорії та історії літератури; навичок використовувати основні види, методи і способи вивчення
біографії письменника; умінь роботи з фаховими науково-методичними виданнями.
Основні теми курсу: світова література в школі як навчальний предмет і методика її
викладання; зміст і структура шкільного курсу світової літератури; типологія і методика
сучасного уроку світової літератури в школі; технологізація літературної освіти; етапи, форми і
шляхи вивчення творів світової літератури різних жанрів; зміст, методи, форми вивчення
біографії письменника в школі; перевірка та оцінювання знань учнів зі світової літератури.
Форми контролю: залік.
Предмет: Теорія і практика перекладу
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація:
Мета: Засвоєння основних теоретико-методологічних та лексико-граматичних аспектів
комунікації та перекладу, покращення навиків читання та перекладу оригінальної іншомовної
літератури, розуміння специфіки лексико-граматичних та лінгвістичних засобів науковотехнічного мовного стилю, вироблення вміння передати повідомлення адекватно іноземною та
українською мовами.

Зміст курсу: особливості перекладу з іноземної мови на українську; стилістичні аспекти
перекладу та іншомовної комунікації, трансформації в перекладі; граматичні аспекти перекладу
та іншомовної комунікації; термінологічні аспекти перекладу та іншомовної комунікації;
практика перекладу науково-технічної літератури.
Форми контролю: залік
Предмет: Теоретичний курс другої іноземної мови
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Теоретичний курс другої іноземної мови має на меті розширення і
систематизацію наявних теоретичних знань студентів з фонетики, граматики і лексики
німецької мови, підведення теоретичного підґрунтя під набуті практичні вміння й навички з цих
аспектів, вивчення теоретичних і прикладних аспектів німецької мови як другої іноземної для
формування цілісної системної картини особливостей структури і функціонування головних
систем німецької мови на її основних ієрархічних рівнях у зіставленні з відповідними
системами рідної і першої іноземної мов, а також навчити студентів враховувати та
використовувати ці особливості та результати зіставного аналізу з дидактичною та методичною
метою в повсякденній практиці викладання німецької мови.
Форми контролю: залік
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
(Цикл гуманітарних та соціально-кономічних дисциплін)
Предмет: "Історія науки і техніки"
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний курс передбачає ознайомлення із впливом на розвиток та
формування сучасного людського суспільства наукових та технічних винаходів та відкриттів. В
ході вивчення курсу студент приходить до розуміння, що сучасне людство повністю залежне
від існуючих технологій. Студент має зрозуміти вплив основних винаходів на наше життя,
знати як наші предки обходилися без них та усвідомити свою відповідальність у використанні
сучасних технологій.
Форми контролю: залік
Предмет: Історія Німеччини.
Статус: Вибіркова
Рік: 1, семестр: 2
Анотація: Курс «Історія Німеччини» має на меті ознайомити студентів із основними
етапами історії Німеччини від найдавніших часів до сьогодення; сформувати знання про
культурно-історичні та суспільно-політичні процеси на території Німеччини; допомогти
зрозуміти роль ФРН в сучасному світі, сприяти свідомому вивченню її мови та літератури.
Великий обсяг фактичного матеріалу зумовив висвітлення окремих блоків найскладніших
тем у лекційному курсі, а інших, найкраще забезпечених джерелами та літературою, під час
самостійної роботи та на семінарських заняттях.
Засвоєння даного курсу вимагає напруженої, добре організованої самостійної роботи
студентів, а також залучення конкретно-історичних знань, умінь аналізувати історичні факти та

події по темі, робити обґрунтовані висновки щодо історичних подій та явищ, відповідати
посилаючись на документи та свічення, здійснювати порівняльний аналіз історичних фактів, за
різними видами історичних карт, прогнозувати перебіг історичних подій, вести мотивовану
дискусію, приймати участь в обговореннях.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи права
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов всіх
головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною для
студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується із
традиційною для юристів послідовністю галузей права.
Курс орієнтований на такі завдання: розширити знання студентів про походження, типи,
та форми держави, історію формування української державності; поглибити знання з основ
конституційного ладу України; ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку
характеристику; формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих
ситуаціях; виховувати переконаність в необхідності суворого дотримання законів,
непримиренність до протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільнополітичні події в Україні та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права,
користуватися вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними
джерелами права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові
знання у майбутній роботі з учнівською молоддю.
Форми контролю: залік
Предмет: Релігієзнавство
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових
підходів до вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних
процесів в умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму;
поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні
процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про
конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державноцерковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і
релігійних організацій.
Завдання курсу полягає у формуванні у студентів цілісного світоглядного уявлення про
релігійні процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному
розвитку.
Форми контролю: залік.
Предмет: Соціологія
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Анотація: Формування знань з загально-соціологічної теорії, розкриття змісту основних
соціологічних теорій та концепцій, кожна з яких дає свій специфічний аналіз особливостей
функціонування та розвитку суспільства та по своєму виявляє найактуальніші суспільні

проблеми, одночасно закладаючи основи світогляду та громадянської зрілості. При вивченні
курсу загально-практичного та загальнотеоретичного значення зосереджується увага на процесі
засвоєння студентами методологічного аспекту соціології як науки: сукупність методів,
принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої соціальної дійсності. Наука соціологія
володіє розвинутим інструментарієм аналізу суспільного життя, її методи постійно
розвиваються й оновлюються.
Форми контролю: залік
Предмет: Економіка
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Анотація: Формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми
ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових
економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до
подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання
економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами методологією
пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил
розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і
соціально-економічних потреб. Формування вмінь: аналізувати конкретні економічні проблеми;
давати оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Форми контролю: залік
Предмет: Етика і естетика
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Анотація: Етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з важливими
філософськими галузями знань про людину: етикою – предметом якої є мораль і естетикою –
предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає
сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних
понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва і
художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньоестетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно
довершує світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини
в світі, здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх
витонченню і ушляхетненню.
Вивчення етики і естетики передбачає формування вміння працювати з філософськоетичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст,
аргументувати власну позицію щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути
навички критичного мислення та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.
Форма контролю: залік.
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
(Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки)
Предмет: Ділова німецька мова
Статус: Вибіркова

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова німецька мов» є оволодіння
основними правилами написання біографії, ділових листів, протоколів, оголошень, скарг,
рецензій.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Ділова німецька мова” є
опанування основ приватної та ділової кореспонденції, ділової зустрічі, обговорення та
підписання контрактів, вивчення правил продажі та оренди нерухомості.
Форми контролю: залік
Предмет: Особливі випадки граматики німецької мови
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Головним завданням курсу визначено: перевірити рівень граматичних знань
студентів, відновити, актуалізувати, систематизувати та доповнити їх; закріпити та вивчити
найбільш складні граматичні теми, які містять винятки та мають особливі випадки при їх
утворенні, що сприятиме формуванню навичок володіння усним та писемним мовленням.
Даний спецкурс є суттєвим доповненням до навчального курсу «Практична граматика
німецької мови» з метою формування навичок володіння усним та писемним мовленням.
Форми контролю: залік
Предмет: Література Швейцарії
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр
Анотація: Спецкурс "Література Швейцарії" є системне опанування студентами матеріалу
історії німецькомовної літератури Швейцарії від початку і до сучасності, а також ознайомлення
із джерелами критичної літератури та надбаннями естетико-філософської думки зазначеного
періоду, аналіз історичних, політичних, економічних та культурних чинників, які зумовили
виникнення того чи іншого літературного явища, ознайомлення з різними течіями, школами та
напрямами, їх представниками, робота з художніми текстами як ілюстративним матеріалом, що
відображає основні віхи розвитку доби, дає уявлення про творчий метод письменника, основні
засади його філософсько-естетичної думки, ознайомлення із змістовим наповненням базових
літературознавчих термінів та понять.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи соціолінгвістики.
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни „Основи соціолінгвістики“ є
ознайомити студентів із понятійним апаратом і теоретичними положеннями цієї науки, її
методологічним підґрунтям, методами та прийомами соціолінгвістичного аналізу. Основним
завданням вивчення дисципліни є показати студентам, як використовують мову люди, які
складають те або інше суспільство, і як впливають на розвиток мови зміни в суспільстві, у
якому існує дана мова.
Форма контролю: залік.
Предмет: Особливості розмовного варіанту німецької мови

Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2-ий рік, 4-ий семестр
Анотація: формування, розвиток та автоматизація слухових, вимовних, мовленнєвих
навичок у студентів, що вивчають німецьку мову як основну спеціальність.
Вивчення особливостей сучасної розмовної німецької мови, зокрема мовних варіантів
різних соціальних груп.
Форми контролю: залік – 4-ий семестр.
Предмет: Основи наукових досліджень
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» є за своїм змістом
спеціалізованим фаховим курсом за вибором студента. Її викладання передбачає ознайомлення
студентів з основними методичними підходами до алгоритму і послідовності проведення
наукового дослідження, оволодіння студентами основними методами і прийомами проведення
наукового пошуку, обробки даних, отриманих у результаті дослідження, їх узагальнення для
формулювання об’єктивних і науково обґрунтованих висновків, формування у студентів
цілісної картини процесу наукового дослідження як послідовності логічно обґрунтованих і
методично вивірених етапів від висунення гіпотези і постановки завдань до підведення
підсумків і визначення перспективних напрямків подальших наукових розвідок. На
теоретичних і практичних заняттях із зазначеного спецкурсу висвітлюються основні етапи
проведення наукових досліджень, студенти вивчають і засвоюють основні прийоми і методи,
які використовуються на кожному з етапів наукової роботи, чинні вимоги до змісту і
оформлення студентських наукових робіт, а також наукових статей та класичних наукових
робіт, розвивають навички роботи з науковою літературою і проведення самостійних наукових
пошуків тощо.
Форми контролю: залік
Предмет: Особливості словотворення німецьких дієслів
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3-ій рік, 5-й семестр
Анотація: мета: навчити студентів визначати валентність похідного дієслова, твірні
дієслівні, іменникові та прикметникові основи. Завдання: простежити основні етапи
становлення дієслівних префіксів, проаналізувати їх граматичні функції, з’ясувати вплив
префіксів на твірні основи і встановити типологічні зміни їх морфолого-синтаксичної та
семантичної валентності.
Форма контролю: залік
Предмет: Література Австрії
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5-й семестр
Анотація: ознайомлення студентів з особливостями австрійської літератури у період між
двома світовими війнами, становленням та розвитком австрійської художньої літератури;
повідомлення про її суспільне, ідейно-моральне та естетичне значення як у культурі Австрії, так
і в межах всесвітньої літератури і культури. Виходячи з цього, доцільно надати загальний огляд
творчості австрійської письменників, зупиняючись на найголовніших творах та літературних

явищах, а також характеризуючи при цьому історично-літературні процеси, що відбувалися у
Австро-Угорщині.
Основними завданнями вивчення дисципліни “ Література Австрії ” є:
- створити у студентів теоретичну базу знань, яка розкриває головні принципи процесу
викладання німецькомовної (австрійської) літератури в загальноосвітній школі й зумовлює
формування уявлення про специфіку і роль австрійської літератури в розвитку світогляду учнів.
- висвітлити головні події в історії літератури Австро-Угорщини, ознайомити з
найвидатнішими представниками австрійської літератури згаданого вище періоду.
- сформувати у студентів аналітичне ставлення до літератури взагалі, та літератури
Австрії зокрема, та розвивати у студентів навички аналізу та літературно-критичної оцінки
будь-якого літературно-художнього твору, з урахуванням приналежності останнього до певної
літературної або мистецької течії, історичної доби тощо.
Форми контролю: залік
Предмет: Проектна методика навчання іноземної мови
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: зміст дисципліни «Проектна методика навчання іноземної мови» має на меті
ознайомити студентів з новітніми досягненнями методики викладання іноземних мов і
прогресивними ідеями зарубіжних і вітчизняних методистів та навчити використовувати їх у
практичній педагогічної діяльності.
В рамках практичних занять з дисципліни «Проектна методика навчання іноземної
мови» передбачається ознайомлення з такими проблемами сучасної методики викладання
іноземних мов як навчання у співпраці, кейсові технології навчання іноземним мовам,
інтенсивна методика навчання іноземним мовам, мовний портфель, комп'ютерні технології
навчання іноземним мовам.
Форми контролю: залік
Предмет: Семантика речень у німецькій мові
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3-ій рік, 6-й семестр
Анотація: Метою викладання спецкурсу є здобуття студентами знань про речення у
німецькій мові, синтаксичні зв’язки між членами речення, структуру німецького речення.
Завдання: є навчити студентів будувати, моделювати його, класифікувати речення та за
повнотою висловлення.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи зіставного мовознавства
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: У рамках спецкурсу «Основи зіставного мовознавства» відбувається вивчення
проблем контрастивної лінгвістики як окремого розділу мовознавства, її понятійнотермінологічного апарату, та формування у студентів на цій основі чіткого розуміння
спільностей і відмінностей у структурах мов на основних мовних рівнях та спільних рис,
загалом притаманних людській мові як абстракції і феномену людського духу. Для цього
студенти у рамках курсу вчаться аналізувати приклади подібностей і відмінностей між мовами,

збіги і розбіжності у використанні мовних засобів, розкривати причин подібностей і
відмінностей розглядають методи і принципи, які використовуються у зіставному мовознавстві,
вчаться визначати типи міжмовної інтерференції, розвивають навички роботи з науковою
літературою і проведення самостійного наукового пошуку.
Форми контролю: залік
Предмет: Особливості регіональних варіантів німецької мови
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними особливостями
національних і регіональних варіантів сучасної німецької мови. В межах курсу зокрема
передбачається розглянути найважливіші та найактуальніші проблеми мовного варіювання.
- з’ясувати шляхи поширення та ареалів розповсюдження німецької мови у сучасному
світі;
- ознайомитись з основними проблемами і поняттями регіональної мовної варіативності та
критеріями розмежування мов і їх територіальних варіантів;
- висвітлити діалектичне співвідношення та специфіку взаємовпливу національної
німецької мови (Hochdeutsch) і основних форм її існування – регіональних розмовних мов
(regionale Umgangsprachen) і діалектів (Mundarten);
- розкрити найважливіші лексичні, словотворчі, граматичні, фонетичні і орфографічні
особливості національних варіантів і основних діалектів сучасної німецької мови;
Форми контролю: залік
Предмет: Лінгвістичний аналіз художнього тексту
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4-й рік, 8 семестр
Анотація: Мета лінгвістичного аналізу тексту – допомогти студентам практично
осмислити теоретичну проблему тексту (як усіх функціональних стилів німецької мови, так і
художнього тексту зокрема); виробити в студентів-філологів навиків системного, комплексного
лінгвістичного аналізу мовностилістичної структури художніх текстів, сформувати в учителясловесника вміння проникнути в суть художнього твору, виявити словесні засоби вираження
ідейно-естетичного змісту, виховного та емоційного впливу на читача. Завдання спецкурсу
“Лінгвістичний аналіз художнього тексту” є: визначити теоретичні та методологічні основи
дослідження тексту й дискурсу із врахуванням сучасних здобутків світової лінгвістики та
суміжних з нею наук;з’ясувати природу та архітектоніку тексту, виділити основні
композиційні, жанрово-стилістичні, семантико-прагматичні та формально-структурні текстоводискурсивні категорії; розкрити механізми породження та функціонування різних типів
текстів;оволодіти основними методами аналізу різних типів тексту.
Форми контролю:залік
Предмет: Новітні технології оцінювання в контексті особистісно зорієнтованого
навчання
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4-й рік, 2-й семестр
Анотація: сприяння в оволодінні студентами основних концептуальних положень щодо
нових форм діагностики в світлі радикального переосмислення існуючої традиційної системи

оцінок; окреслення завдань навчального процесу, який пов’язують насамперед із методами
навчання, що дають учням можливість самостійно досліджувати проблеми, спостерігати,
аналізувати, організовувати свої власні прийоми навчання, відстоювати власну позицію, вміло
використовувати нові технології інформації і комунікації, розвивати творчий підхід до
застосування отриманих знань на практиці.
Надання студентам необхідної інформації щодо особливостей застосування новітніх
технологій оцінювання в контексті особистісно зорієнтованих технологій навчання; розкриття
значення таких термінів, як «відкриті форми «навчання», «вільна робота», «проектне
навчання», «навчальний плакат», «оцінювальний лист», «лист спостереження», «портфоліо»;
надання методичних рекомендації щодо можливостей використання новітніх технологій
оцінювання у середній та старшій школі; розвиток вмінь студентів самостійно складати
«оцінювальні листи» та «листи спостереження», підбирати завдання відповідно до мети
оцінювання, виробити вміння правильно формулювати завдання до «портфоліо».
Форми контролю: залік

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ
Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)
Бакалавр напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька) вивчає
дисципліни циклів гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової та
професійної і практичної підготовки, готує і захищає 2 курсові роботи, здає комплексний
кваліфікаційний екзамен з німецької мови (літератури) та методики її навчання і екзамен з
педагогіки та проходить практики: «Педагогічна практика (навчальна)», «Педагогічна практика
в літніх оздоровчих таборах» та «Педагогічна практика (виробнича)».
За своїм професійним призначенням фахівець з іноземної мови готується до здійснення
навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних
типах навчальних закладів.
Фахівець має бути підготовленим до викладання німецької мови та зарубіжної літератури.
Згідно з кваліфікацією фахівець з іноземної філології має здійснювати такі види
професійної діяльності як:

навчання німецької мови (практичного володіння аудіюванням, говорінням,
читанням, письмом, перекладом), виховання та розвиток учнів засобами іноземної мови на
уроці та в позакласній роботі (гурткова робота, клубна робота, секції за інтересами, проблемні
групи, наукові гуртки тощо);

керівна та методична робота;

ведення науково-дослідної роботи в навчальних та наукових закладах;

навчання літератури країни, мова якої вивчається, та зарубіжної літератури;

науково-методичну та організаційно-методичну роботу з запровадженням у
навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі
інтенсивних методів навчання, індивідуалізованого навчання тощо.
Найголовніші кваліфікаційні вимоги до бакалаврів напряму підготовки 6.020303
Філологія. Мова і література (німецька) полягають у тому, що студенти повинні:

мати фундаментальні знання в галузі філології;

володіти методикою викладання іноземних мов та зарубіжної літератури в
загальноосвітніх навчальних закладах;

самостійно проводити науково-дослідну роботу, пов'язану з іноземними мовами;

володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук та користуватися методами
цих наук у різних сферах викладацької і науково-дослідницької діяльності;

володіти сучасними науковими методами філологічних досліджень, мати достатню
підготовку для проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук;

знати методику проведення експериментів у галузі лінгвістики, мовознавства,
літературознавства та дидактики викладання;

глибоко володіти українською та двома іноземними мовами;

вміти працювати з комп'ютерною технікою та ефективно використовувати її для
обробки матеріалу і результатів досліджень в галузі філології;

вміти користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ з питань своєї
спеціальності.

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Abkürzung
Absonderung

Adjektiv

Allegorie

Anglizismus

Antike

Artikulation
Артикуляція

Assimilation
Асиміляція

Aufklärung

Als Abkürzung (auch Abbreviatur) wird die gegenüber der ursprünglichen Länge
verkürzte Darstellungsform eines Wortes oder einer Wortgruppe bezeichnet.
Nachstellung, Nachtrag eines Aussageteils. Ist ein weiterer Begriff als die
Ausklammerung; sie erfolgt auch in dem Falle, wenn die Satzklammer fehlt. Die
abgesonderten Satzteile werden strukturell und intonatorisch von dem übrigen
Satz abgehoben. In der mündlichen Rede wird die Absonderung durch eine
Pause, in der schriftlichen Rede durch Kommas, Klammern oder Gedankenstriche
markiert.
(lateinisch adjectivum, nach altgriechisch epí theton „das Hinzugefügte“) oder
Eigenschafts- bzw. Beiwort, in der Grundschule auch Wiewort (wie ist etwas?)
genannt, ist in der Sprachwissenschaft die Wortart, welche die Beschaffenheit
oder eine Beziehung eines (konkreten) Dinges, einer (abstrakten) Sache, eines
Vorganges oder Zustandes usw. beschreibt.
Verbildlichung eines Begriffes (meist Verlebendigung in Menschengestalt).
Wenn ein Bild zu einem Bildfeld erweitert wird und ganze Texte oder zumindest
Textpassagen prägt; ein abgeschlossener Text oder ein größeres Textsegment,
dessen Sinn sich erst durch den Verweis auf eine zweite Bedeutungsebene ergibt.
Als Anglizismus bezeichnet man den Einfluss der englischen Sprache auf andere
Sprachen. Er kann sich nicht nur in allen Bereichen eines Sprachsystems äußern,
also in der Lautung, der Formenlehre, der Syntax oder im Wortschatz als Fremdund Lehnwort, sondern auch auf allen Sprachebenen wie der Hochsprache, der
Alltagssprache, dem Slang und anderen. Dies kann Neudeutsch, Jargon,
Jugendsprache oder ein kritisch gemeinter bzw. pejorativer Begriff sein. Im
letzteren Fall in Zusammenhang mit Deutsch spricht man oft auch von Denglisch.
Antike bezeichnet im engeren Sinne die Geschichte des archaischen und
klassischen Griechenlands, des Hellenismus und des Römischen Reichs.
Insbesondere das Römische Reich vereinte den Mittelmeerraum seit dem 1.
Jahrhundert n. Chr. politisch und kulturell. Andere Völker und Kulturen spielen
dann nur im Rahmen ihrer Kontakte zu Griechen und Römern eine Rolle.
die Bildung der Phoneme und Wörter menschlicher Sprachen, also den
motorischen Vorgang des Sprechens bei den Lautsprachen und des Gebärdens mit
Händen bei den Gebärdensprachen.
Артикуляція (від лат. articulatio від лат. articulare — вимовляти
членороздільно) — робота органів мови, спрямована на продукування
звуків (Розенталь Д.Е Словник лінгвістичних термінів).
Mit Assimilation (lat. assimilare „ähnlich machen“, auch: Akkommodation,
Angleichung) bezeichnet man in der Phonologie Sprachlautveränderungen, die
meist durch Koartikulation (artikulatorische Vereinfachung) entstehen.
Асиміляція (лат. assimilo ‘уподіблюю’), уподібнення — у мовознавстві —
уподібнення звука до сусіднього як в умовах його творення (артикуляції),
так і в акустичному відношенні.
Die Aufklärung war eine Epoche in der modernen westlichen Philosophie. Sie
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Erlebte Rede

steht für das Bestreben, durch den Erwerb neuen Wissens Unklarheiten zu
beseitigen, Fragen zu beantworten und Irrtümer zu beheben. Historisch versteht
man darunter vor allem politische, wissenschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklungen in Europa und Nordamerika seit den Religionskriegen, deren
Errungenschaften bereits im 18. Jahrhundert als epochal gewürdigt wurden – man
sprach und spricht in verschiedenen Bereichen der Geschichtsschreibung von
einem Zeitalter der Aufklärung. Einschlägig im deutschen Kulturraum ist die
Begriffsbestimmung:
In der Linguistik wird der Ausdruck Computersprache verwendet (z. B. Wichter
1991: 2), um damit die Fachsprache der Computerexperten und der interessierten
Laien zu bezeichnen. Auffälligstes Merkmal der Computersprache ist eine
extreme Zunahme des fachsprachlichen Wortschatzes nach dem 2. Weltkrieg,
wobei Anglizismen einen sehr hohen Anteil des Gesamtwortschatzes ausmachen.
Denglisch bzw. Denglish (auch Engleutsch, Germish [engl.]) ist ein abwertender
Begriff aus der deutschen Sprachpflege. Diese verwendet den Begriff, um den
vermehrten Gebrauch von Anglizismen und Scheinanglizismen in der deutschen
Sprache zu bemängeln.
die Phonetik und die Phonologie der deutschen Standardsprache. Die Aussprache
der deutschen Sprache ist nicht überall dieselbe, denn es ist eine plurizentrische
Sprache mit verschiedenen Varietäten. In den meisten Belangen stimmt die
Aussprache dieser Varietäten jedoch miteinander überein.
Ein Diphthong (von griechisch δίφθογγος: Dis „zweimal“ und phthóngos „Laut“)
ist ein Doppellaut aus zwei verschiedenen Vokalen, auch Zwielaut oder Zweilaut.
Die bekanntesten Schreibungen von Diphthongen im Deutschen sind „ei“, „au“,
„äu“ und „eu“; seltener sind „ai“ oder „ui“. Diphthonge kommen in nahezu allen
Sprachen vor.
Дифтонг або двоголосний (від грец. δίφθογγος (díphthongos) —
двоголосний) — у фонетиці складний голосний звук, що складається з двох
елементів, які утворюють один склад, що забезпечує фонетичну цілісність
дифтонга. Зазвичай дифтонги мають більшу довготу, ніж монофтонги.
Властивістю дифтонга є його нероздільність на дві фонеми.
електронна пошта, яка сьогодні має широке розповсюдження і вже готова
повністю замінити собою звичайну, паперову пошту.
klassifizierendes, charakterisierendes, wertendes oder nur schmückendes
Adjektivattribut; jede Merkmalsbestimmung eines Substantivs, durch die der
betreffende Begriff logisch-sachlich konkretisiert oder emotional eingeschätzt
wird.
Das Epos (altgriechisch πος „Wort, Vers“, dann auch „die Erzählung, das
Gedicht“; Pl.: Epen), veraltet die Epopöe (von ἐποποιία epopoiia, „die
Versschöpfung“) ist in der Antike neben Drama und Lyrik eine Hauptform der
Dichtung. Erzählende Dichtung wird unter dem Begriff Epik zusammengefasst.
Im allgemeinsten Sinn ist ein Epos heute eine weitläufige oder ausschweifende
Erzählung.
indikativische indirekte Wiedergabe von Gedanken oder Zitaten der Personen im
Erzählzusammenhang; eine Reflexivdarstellung der Figuren, wenn sich die
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Perspektive des Autors (Erzählers) und die der Figur vereinigen, so dass eine
Autor-Person-Perspektive entsteht. Die Autorensprache und die Figurensprache
greifen ineinander, dies ermöglicht die Versenkung in das Innenleben der Figur.
Eine Abart der erlebten Rede ist der innere Monolog.
beschönigender, positiv verhüllender Ausdruck; eine Periphrase, die den Zweck
hat, etwas Unangenehmes angenehmer darzustellen, etwas Unhöfliches höflicher,
etwas Schreckliches harmloser zu sagen.
Expressionismus (lateinisch expressio ‚Ausdruck‘) ist eine Stilrichtung in der
Kunst. Ihre Anfänge und Vorläufer finden sich im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Wie der Impressionismus, der Symbolismus und der Fauvismus ist der
Expressionismus eine Bewegung gegen die Tendenzen des Naturalismus. Im
Expressionismus überwiegt die expressive gegenüber der ästhetischen,
appellativen und sachlichen Ebene. Der Künstler möchte sein Erlebnis für den
Betrachter darstellen
Gemination (lat. geminare „verdoppeln“) bezeichnet in der Linguistik
Dopplungen von Buchstaben oder Wörtern sowie die damit einhergehenden
sprachlichen Phänomene, wie z. B. eine längere Aussprache.
Unter Genre (vom französischen für „Gattung“) versteht man eine Klassifikation,
mit der verschiedene Ausprägungen von Kunst, aber auch journalistische
Darstellungsformen nach dem räumlichen und zeitlichen Bezug des
künstlerischen Inhalts eingeteilt werden.
Unter Genre versteht man eine Klassifikation, mit der verschiedene
Ausprägungen von Kunst, aber auch journalistische Darstellungsformen nach
dem räumlichen und zeitlichen Bezug des künstlerischen Inhalts eingeteilt
werden.
(Pl.: Genera; von lat. genus, „Art, Gattung, Geschlecht“, als grammatischer
Terminus technicus nach agr. γένος, genos) oder grammatische Geschlecht ist ein
in vielen Sprachen vorkommendes Klassifikationsmerkmal von Substantiven.
Eine Sprache hat ein Genus-System genau dann, wenn es Kongruenzeffekte gibt,
die sich auf verschiedene Klassen von Substantiven zurückführen lassen; es muss
syntaktische Evidenz für diese Klassen (also außerhalb der Substantive selbst)
geben.
participium necessitatis ist ein von einem Verb abgeleitetes Adjektiv
(Verbaladjektiv) mit passivischer Bedeutung, das meist eine Notwendigkeit oder
bei Verneinung Unmöglichkeit ausdrückt, oftmals mit aufforderndem Charakter.
Im Deutschen heißt das Gerundiv auch „zu-Partizip“[3], weil es – vergleichbar
dem zu-Infinitiv im Verhältnis zum reinen Infinitiv – dem Partizip I (mit Suffix nd) zugeordnet wird. Je nachdem, ob das betroffene Verb trennbar ist (trennbares
Verb), wird das „zu“ vorangestellt („zu beobachtende Räume“) oder inkorporiert
(„zuzuziehende Vorhänge“). Das Gerundiv kann nur attributiv gebraucht werden
und steht dann bezüglich Numerus, Kasus und Genus in Kongruenz mit seinem
Regens, wobei zwischen starker und schwacher Flexion unterschieden wird.
Impressionismus (von lateinisch impressio ‚Eindruck‘; über das französische
impressionnisme) ist eine Stilrichtung in der Kunstgeschichte.
von anderen Stilen unterschiedener Stil eines einzelnen; die Art, sich sprachlich
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auszudrücken, charakteristisch für ein bestimmtes Individuum; die individuelle
Verwendung allgemeiner und besonderer Gesetzmäßigkeiten, diktiert durch
diesen oder jenen funktionalen Stil.
(lat. infinitum, „das Unbestimmte“, „das Unvollendete“) ist der Name für eine
Verbform, in der Numerus und (normalerweise) Person nicht ausgedrückt
werden. Infinitivformen gibt es gleichwohl in verschiedenen Tempora („gesehen
haben“) und unterschiedlicher Diathese („gesehen worden sein“). Zusammen mit
den Partizipien und dem Inflektiv gehört der Infinitiv zu den infiniten
Verbformen.
Als Jargon [ʒargõ] – auch Slang [slɛŋ] – wird eine nicht standardisierte
Sprachvarietät oder ein nicht standardisierter Wortschatz bezeichnet, der in einer
beruflich, gesellschaftlich oder kulturell abgegrenzten Menschengruppe, einem
bestimmten sozialen Milieu oder einer Subkultur („Szene“) verwendet wird.
Jugendsprache (auch Jugendkommunikation) bezeichnet Sprechweisen bzw.
sprachliche Muster und Merkmale, die unterschiedliche Gruppen von
Jugendlichen zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Altersstufen und unter
verschiedenen Kommunikationsbedingungen verwenden oder verwendet haben.
ключове слово. Наприклад: слово, або фраза, яку ви вводите в форму
пошуку, коли шукаєте інформацію на цікаву для вас тему.
(aus spätlateinisch modus coniunctivus, eigentlich „der Satzverbindung dienende
Aussageweise“ zu lat. coniungere „verbinden“, „zusammenbinden“) ist im
Deutschen neben dem Indikativ und dem Imperativ einer der drei Modi eines
Verbs. Der Konjunktiv wird für die Darstellung einer Möglichkeit benutzt und
daher auch als Möglichkeitsform bezeichnet. Im Deutschen gibt es zwei Arten
des Konjunktivs: den Konjunktiv I und den Konjunktiv II, die jeweils in die
Zeitstufen der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft untergliedert sind.
Der Konjunktiv I findet seine Hauptverwendung in der indirekten Rede. Der
Konjunktiv II wird häufig in Konditionalsätzen genutzt, aber auch als Ersatz für
den Konjunktiv I in der indirekten Rede.
ein Laut, dessen Artikulation eine Verengung des Stimmtraktes beinhaltet, so
dass der Atemluftstrom ganz oder teilweise blockiert wird und es zu hörbaren
Turbulenzen (Luftwirbelungen) kommt. Konsonanten sind Hemmnis
überwindende Laute. Hierzu zählen im Deutschen die Gruppe der Obstruenten
(Plosive, Frikative, Affrikaten und die Gruppe der Sonoranten (Liquide/Laterale,
Nasale) sowie der Halbvokal oder Halbkonsonant /j/.
Приголосний звук — звук, що твориться за допомогою голосу й шуму або
тільки шуму. При його вимові струмінь видихуваного повітря, проходячи
через ротову порожнину, натрапляє на різноманітні перешкоди.
Приголосний звук має напружену артикуляцію.
посилання на файл або документ, а також з’єднання. Рядок в HTMLдокументі, який вказує на будь-який інший файл, який може розміщуватись
в Інтернеті, а також містить повний шлях (URL) до цього файлу.
Literatur ist seit dem 19. Jahrhundert der Bereich aller mündlich (etwa durch
Versformen und Rhythmus) oder schriftlich fixierten sprachlichen Zeugnisse.
Man spricht in diesem „weiten“ Begriffsverständnis etwa von „Fachliteratur“

Metapher

Metonymie

Minnesang

Modalverben

Moderne

Modewort

Narration

Neudeutsch

oder „Notenliteratur“ (Partituren) im Blick auf die hier gegebene schriftliche
Fixierung. Die öffentliche Literaturdiskussion ist demgegenüber seit dem 19.
Jahrhundert auf Werke ausgerichtet, denen Bedeutung als Kunst zugesprochen
werden könnte, und die man im selben Moment von Trivialliteratur, von
ähnlichen Werken ohne vergleichbare „literarische“, sprich künstlerische,
Qualität, abgrenzt.
Ersatz eines Ausdrucks durch einen sinnähnlichen bildhaften Ausdruck, der die
Bedeutung des ersetzten Wortes einnimmt; Verbindung zweier ähnlichen
Bildfelder ohne Vergleichungspartikel.
Tropus, der einen Ausdruck durch einen semantisch nicht voll kongruenten, aber
begrifflich verwandten ersetzt; die Benennung einer Erscheinung wird auf eine
andere auf Grund von Sachzusammenhängen zwischen den Erscheinungen
übertragen; wird gelegentlich als Oberbegriff zur Synekdoche verstanden. Der
Zusammenhang zwischen dem Gemeinten und seinem Ersatzwort, der bei der
Synekdoche mehr begriffslogischer Art war, ist hier mehr kausaler Art.
Minnesang (Minne, die Verehrung einer meist hochgestellten Dame oder Frau;
mhd. minne „liebevolles Gedenken“) nennt man die schriftlich überlieferte, hoch
ritualisierte Form der gesungenen Liebeslyrik, die der westeuropäische Adel etwa
von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts pflege.
sind Verben, die Wunsch, Zwang oder Möglichkeit bezeichnen. Im Deutschen
werden gewöhnlich die sechs Verben können, sollen, wollen, müssen, mögen und
dürfen als Modalverben angesehen, wenn sie in Verbindung mit einem Infinitiv
ohne zu stehen. Sie weisen auch eine Reihe von Eigentümlichkeiten in ihrer
Flexion auf. Modalverben werden entweder zu den Hilfsverben gezählt oder als
eigene Gruppe zwischen Hilfsverben und Vollverben angesiedelt.
Der Begriff Moderne in der Geschichte Europas, Amerikas und Australiens
bezeichnet einen Umbruch in allen Lebensbereichen gegenüber der Tradition. In
der Querelle des Anciens et des Modernes (1687) war „Moderne“ noch ein
Gegenbegriff zu „Antike“. Erst im 19. Jahrhundert wurde es üblich, mit dem
Wort Moderne die Gegenwart von der Vergangenheit allgemein abzugrenzen. In
der Philosophie fällt die Moderne mit der Aufklärung zusammen.
Als Modewort wird ein Wort oder eine Redewendung bezeichnet, „die – einer
Mode vergleichbar – nur in einer bestimmten Zeit mit Vorliebe gebraucht
werden, nachher jedoch kaum noch üblich sind.“ Entweder verschwinden sie
irgendwann ganz aus der Sprache oder sie werden nur noch relativ selten
gebraucht, so dass sie ihren Charakter als Modewort einbüßen.
Eine Erzählung (lat.: narratio) ist eine Form der Darstellung. Man versteht
darunter die Wiedergabe eines Geschehens in mündlicher oder schriftlicher Form.
Deren Ergebnis, eine Geschichte im Sinne des englischen Begriffs story, nennt
man Narration. Der Akt des Erzählens wird Narrativität genannt. Das Attribut
narrativ wird auch für die Methode verwendet, Sachverhalte und Lehren in Form
von stories zu vermitteln.
Neudeutsch steht oft ironisch bis abwertend für sprachliche Erscheinungen des
Deutschen, die als Neuerungen auffallen und als überflüssig oder unangemessen
charakterisiert werden sollen. Tucholsky verfasste 1926 einen sprachkritischen
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Artikel Der neudeutsche Stil, in dem er sich gegen bestimmte Entwicklungen,
besonders im Wortschatz (Fremdwörter, Modewörter), wandte.
Verbindung zweier an sich gegensätzliche Begriffe zu einer Einheit, deren
Vereinigung dennoch eine sinnvolle Ganzheit ergibt. Dieses Stilmittel ist dazu
berufen, widerspruchsvolle Erscheinungen der Wirklichkeit emotional
wiederzuspiegeln. Das Oxymoron wird oft sprachlich realisiert durch eine
kopulative Zusammensetzung (dumm – klug, geheimnisvoll-offenbar, Freund –
Feind) oder durch ein attributivisches Verhältnis (hässliche Schönheit).
Beim Passiv sind die handelnden Personen nicht wichtig, nicht bekannt oder nicht
vorhanden. Das Passiv beschreibt entweder eine Handlung bzw. einen Prozess
oder einen Zustand bzw. ein Resultat. Daher gibt es zwei Passivformen. Eine
Handlung oder ein Prozess wird mit dem Hilfsverb "werden" + Partizip II
gebildet. Wenn wir vom Passiv reden, ist gewцhnlich diese Form gemeint, wird
aber auch, um Verwechslungen zu vermeiden, Vorgangspassiv oder werdenPassiv genannt.
die sekundäre Nominierung eines Denotats durch Hervorhebung
charakteristischer Merkmale, Tätigkeiten, Wirkungen; die Umschreibung eines
Gegenstandes oder Erscheinung entweder auf Grund übertragener Wortbedeutung
(metaphorische und metonymische Periphrase) oder auf Grund direkter
Wortbedeutung (sog. „logische“ Periphrase).
Das Wort Phonetik stammt vom griechischen Wort φωνητικός (phōnētikós) „zum
Tönen, Sprechen gehörig“, eine Ableitung vom Wort φωνή (phōn) „Stimme,
Klang, Laut, Ton“. Sie ist ein http://de.wikipedia.org/wiki/Phonetik - cite_note1Teil der Lautlehre, untersucht die Faktoren und Komponenten sprachlicher
Laute.
Фонетика (грец. φωνητικός — звуковий) — це розділ мовознавства, в якому
вивчають звуковий склад мови. Об'єктом вивчення фонетики є звуки, їх
властивості і функції, закономірності поєднання, фонетичні процеси,
одиниці, засоби, ознаки.
(von altgriechisch φωνή, phōnḗ, „Laut, Ton, Stimme, Sprache“ und λόγος, lógos,
„Lehre“) ist ein Teilgebiet der Sprachwissenschaft, im Speziellen der
theoretischen Linguistik, und stellt zusammen mit der Phonetik die Lautlehre dar.
Während die Phonetik die eher konkreten Eigenschaften der Sprachlaute
untersucht – ihre akustische Beschaffenheit, Artikulation und Wahrnehmung –
betrachtet die Phonologie die Laute in abstrakterer Weise: Sie beschäftigt sich mit
der Funktion der Laute für das Sprachsystem der einzelnen Sprachen und stellt
somit einen Teilbereich der Grammatik dar.
Фонологія — розділ мовознавства, який вивчає структуру звукового складу
мови (мовленнєві одиниці та засоби) і їхнє функціонування в мовній
системі. Фонологія, зокрема, виокремлює в структурі мови одиниці двох
рівнів - сегментного і надсегментного.
Das Wort Poesie (von gr. ποίησις poiesis, „Erschaffung“) bezeichnet erstens
einen Textbereich, dessen Produktion traditionell nach den poetischen Gattungen
geteilt wird. Nach Aristotelischer Poetik (so das Wort für die Theorie der Poesie)
sind dies Drama, Epos und kleinere lyrische Gattungen. Im Deutschen wird seit
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dem 19. Jahrhundert eher von Literatur und literarischen Gattungen gesprochen.
Allenfalls kurze Gedichte behielten das Wort, so etwa im Falle des Poesiealbums.
Prosa (vom lateinischen prorsus/prosa oratio – sinngemäß: „gerade heraus“)
bezeichnet die ungebundene Rede im Gegensatz zur Formulierung in Versen oder
in bewusst rhythmischer Sprache. Als prosaisch bezeichnet man davon abgeleitet
eine vergleichsweise trockene, nüchterne Darstellung.
Als Realismus wird in der Literaturgeschichte eine Geisteshaltung im 19.
Jahrhundert bezeichnet. Als Zeitspanne wird ungefähr 1848 bis 1890 angegeben.
Die Periode der deutschen Literaturgeschichte zwischen 1850 und 1898 wird
häufig auch „bürgerlicher Realismus“ oder „poetischer Realismus“ genannt. Der
Realismus will die fassbare Welt objektiv beobachten. Er beschränkt sich jedoch
nicht nur auf die bloße Beschreibung der Wirklichkeit, sondern versucht, diese
künstlerisch wiederzugeben. Der Autor oder Erzähler darf dabei nicht erkennbar
werden. Der Realismus als Epoche der Literatur wird im Zeitraum zwischen 1848
und 1890 angesiedelt.
Relativsätze sind Nebensätze und werden durch ein Relativpronomen eingeleitet.
Ein Relativsatz gibt einem Bezugswort zusätzliche Erklärungen oder weitere
Informationen.
Der Roman ist eine literarische Gattung, und zwar die Langform der schriftlichen
Erzählung. Das Wort Roman ist ein Lehnwort aus dem Französischen und
bedeutet „Erzählung in Versen oder Prosa“. Es löst im 17. Jahrhundert das Wort
Historie ab, das bis dahin die unter diese Gattung fallenden Werke bezeichnet
hatte. Auch versteht man ab dem 17. Jahrhundert nur noch in Prosa abgefasste
Schriften als „Romans“. Der Plural „Romane“ wird erst im 18. Jahrhundert
gebräuchlich.
Der Roman ist eine literarische Gattung, und zwar die Langform der schriftlichen
Erzählung. Das Wort Roman ist ein Lehnwort aus dem Französischen und
bedeutet „Erzählung in Versen oder Prosa“. Es löst im 17. Jahrhundert das Wort
Historie ab, das bis dahin die unter diese Gattung fallenden Werke bezeichnet
hatte. Auch versteht man ab dem 17. Jahrhundert nur noch in Prosa abgefasste
Schriften als „Romans“. Der Plural „Romane“ wird erst im 18. Jahrhundert
gebräuchlich.
Der zählt zu den sogenannten Suprasegmentalia und bezeichnet das betonte
Satzglied eines Satzes. Seine Besonderheit liegt darin, dass er aus der Schrift
nicht unmittelbar herauszulesen ist. In der gesprochenen Sprache ist der
Satzakzent von großem Wert, weil der Sprecher die Aufmerksamkeit des Hörers
durch die Stimmgebung auf sein eigenes, subjektiv als wichtig erachtetes Thema
lenken kann.
Die Schülersprache ist eine Abart der sogenannten Jugendsprache, welche
dadurch geprägt ist, dass die Merkmale der Jugendsprache in noch extremerer
Form auftreten. Historisch spricht man auch von der „Pennälersprache“, die sich
bis in die mittelalterlichen Klosterschulen hinein belegen lässt.
Sturm und Drang bezeichnet eine Strömung der deutschen Literatur in der
Epoche der Aufklärung, die etwa von 1765 bis 1785 hauptsächlich von jungen,
etwa 20- bis 30-jährigen Autoren getragen wurde. Die Benennung erfolgte in den

Substantiv

Symbolismus

Verb

Vokal
Голосний звук

Wort des Jahres

Аблаут

Австріацизм
Автодидактика
Адекватність
перекладу -

20er Jahren des 19. Jahrhunderts nach der im Jahre 1776 verfassten, 1777
veröffentlichten Komödie „Sturm und Drang“ des deutschen Dichters Friedrich
Maximilian Klinger, dem seinerseits der aus Winterthur stammende
"Genieapostel" Christoph Kaufmann (1753 - 1795) diesen Namen statt des von
Klinger ursprünglich gewählten Titels Wirrwarr "mit Gewalt" aufgenötigt hatte.
Wegen der „Verherrlichung des ‚Originalgenies‘ als Urbild des höheren
Menschen und Künstlers“ (Gero von Wilpert) wird diese Strömung auch als
„Geniezeit“ bezeichnet.
Wortart mit festem grammatischem Geschlecht, mit einem bestimmten Numerus
und Kasus. Ein Substantiv kann Gegenständliches und Nichtgegenständliches
bezeichnen. Es bezeichnet zum Beispiel ein Objekt (ein Ding, eine Sache), ein
Lebewesen (Person, Tier, Pflanze), einen Sachverhalt (Situation etc.), einen
Vorgang (wie eine Explosion), eine Eigenschaft (beispielsweise Schönheit) oder
einen Begriff (eine abstrakte oder viel umfassende Sache, so wie Freiheit, Stolz
oder Organisation, Staat).
Der Symbolismus ist einse im späten 19. Jahrhundert in Frankreich entstandene
literarische Richtung, die im Gegensatz zum Realismus und Naturalismus durch
idealistische Züge gekennzeichnet ist, sich gegen den Positivismus richtet und
neue Entfaltungsmöglichkeiten anstrebt.
Verben geben darüber Auskunft, was Namenwörter gerade tun. Verben sind
Zeitwörter, weil sie die Zeit angeben, wann etwas geschieht. Aufgrund seiner
vielen Aufgaben und Funktionen ist das Verb das wichtigste Wort in einem Satz.
Der richtige Gebrauch der Verben bezüglich Konjugation, Zeitform, Satzstellung,
Modus etc. ist daher in einem Satz von größter Bedeutung.
ein Laut, bei dessen Artikulation der Phonationsstrom weitgehend ungehindert
ausströmen kann. Vokale sind im Allgemeinen stimmhaft.
Голосний звук — звуки мови, що утворюються при вільному проходженні
видихуваного повітря через ротову порожнину, тобто мають вільну
артикуляцію. В гортані внаслідок ритмічного коливання напружених
зв’язок утворюється голос певного тону.
Das Wort des Jahres wurde in Deutschland erstmals 1971 und regelmäßig seit
1977 von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden als
sprachlicher Jahresrückblick herausgegeben und seit 1978 in der Zeitschrift Der
Sprachdienst publiziert. Seit 1991 wird zudem jährlich ein Unwort gewählt; in
unregelmäßigen Abständen auch ein Satz des Jahres. Seit 2008 existiert zudem
eine Wahl zum Jugendwort des Jahres.
Система чергування кореневих голосних в індоєвропейських мовах, що
підлягає певним фонетичним законам і служить граматичним засобом
словозміни і словотвору.
Слово або мовний зворот, притаманний австрійському варіанту німецької
мови
теорія і практика самонавчання; набирає ваги у контексті особистісно
орієнтованої парадигми навчання.
Відтворення єдності форми і змісту оригіналу засобами іншої мови.

Аналітичні мови
Арго

Архітектоніка тексту

Аудіювання
Аукторіальна нарація
Афіксація
Буквалізм
Валентність
Валентність
внутрішня
Види еквівалентності
Відмінності
артикуляційної бази
німецького вокалізму
від артикуляційної
бази українського
вокалізму
Відмінності
артикуляційної бази
німецького
консонантизму від
артикуляційної бази
українського
консонантизму
Відокремлюваний
префікс
Вторинний умлаут
Гельветизм
Герменевтика

Мови, яким властива тенденція до окремого (аналітичного) вираження
лексичних і граматичних значень.
Арго – це, на відміну від жаргону, тією або іншою мірою таємна мова,
створювана спеціально для того, щоб зробити мовлення даної соціальної
групи незрозумілим для сторонніх осіб.
(грецьк. architektonike — архітектура, мистецтво керувати) — будова
художнього твору як єдиного цілого, інтегральний взаємозв’язок основних
його складників. Відбиваючи загальний план його цілісності, А. разом з тим
виявляє свою відмінність від композиції, власне побудови окремих його
частин, образів, деталей, сюжетних ліній.
Розуміння сприйнятого на слух мовлення
Клас гомодієгетичних чи гетеродієгетичних наративів, що характеризується
нульовою фокалізацією.
утворення нової (похідної) основи з уже існуючої (вивідної) основи
додаванням до останньої словотворчої частки
Перекладацька помилка, яка є результатом відповідності формальних чи
семантичних компонентів двох мов.
Здатність морфем сполучатися з іншими спів мірними одиницями
Реалізація сполучуваних морфем у структурі слова/ обєднання морфів у
словоформу
Розрізняють такі п'ять видів еквівалентності: денотативну, конотативну,
текстуально-нормативну, прагматичну, формальну.
Основні відмінності німецького вокалізму полягають у наявності
екстремальних артикуляцій, більшій м’язовій напруженості при довгих
голосних, енергійніших рухах губ (лабіалізації та розтяганні) і наявності
сильного приступу і сильного відступу.

Одна з основних відмінностей німецького консонантизму полягає у
відносно послабленій діяльності гортані при утворенні голосового тону,
через що німецькі дзвінкі приголосні часто бувають напівдзвінкими або
оглушеними в позиціях, де українські приголосні виступають як дзвінкі.

Префікс, який при відмінюванні дієслова відокремлюється і ставиться у
кінець речення
Явище сингармонізму, полягає у зміні артикуляції і тембру кореневих
голосних під впливом наступного суфікса або закінчення.
Слово або мовний зворот, притаманний швейцарському варіанту німецької
мови
(грецьк. hermeneutikos — пояснюю, тлумачу) — у первісному значенні —
напрям наукової діяльності, пов’язаний з дослідженням, поясненням,
тлумаченням філологічних, а також філософських, історичних і релігійних
текстів.

Гіперпосилання

Граматика

Граматична категорія
Граматична
компетенція
Граматична форма
Давньоверхньонімець
кий період
Дериват
Дериваційний афікс
Деривація лексична
Деривація
синтаксична
Десемантизація
Диглосія
Дискурс

Дифтонг
Дифтонгізація

Діалексія
Діалект

Діахронія

зв'язок між окремими компонентами інформації. Застосовується для
посилань, зроблених усередині одного об'єкта на інший об'єкт.
Гіперпосилання, як правило, робиться з об'єкта розміщеного на HTMLсторінці, на інший об'єкт, що може знаходитися на довільному FTP або
WWW-сервері.
1) будова мови, тобто система способів словотворення, морфологічних
категорій і форм, синтаксичних категорій і конструкцій; 2) розділ
мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
узагальнене граматичне поняття, яке об’єднує ряд співвідносних
граматичних значень, виражених певною системою граматичних форм.
правильність вживання граматичних форм мови у відповідності із законами
та нормами граматики.
мовний знак, в якому граматичне значення знаходить своє регулярне
вираження.
Найдавніший період німецької мови, засвідчений в письмовому вигляді.
Охоплює часовий період з 750 по 1050.
Вторинне похідне слово; слово, утворене у процесі деривації
Морфема, що є носієм додаткового словотвірного або граматичного
значення
Процес словотворення, при якому лексичне значення похідного суттєво
відрізняється від лексичного значення твірного
Деривація, за якої утворене похідне зберігає семантичну тотожність із
твірним, але відрізняється від останнього частиномовною належністю
Втрата первинної семантики, зміна семантики у слові
мовна ситуація, за якої в одному суспільстві існує дві мови чи дві форми
однієї мови, що виконують відмінні функції
(лат. discursus — міркування, фр. discours — промова, виступ) — сукупність
висловлювань, що стосуються певної проблематики, розглядаються у
взаємних зв’язках з цією проблематикою, а також у взаємних зв’язках між
собою. Одиницями Д. є конкретні висловлювання, які функціонують у
реальних історичних, суспільних і культурних умовах, а у своєму змісті та
структурі відбивають часовий аспект, інтеракції між партнерами, що
витворюють даний тип Д., а також простір, в якому він відбувається,
значення, які він творить, використовує, репродукує або перетворює.
Тісне сполучення двох голосних в одному складі.
Явище переходу простого голосного звука в дифтонг, яке відбулось у
давньоверхньонімецькому та ранньоново-верхньонімецькому періодах
німецької мови.
Лексичні розбіжності в зіставлюваних мовах
різновид національної мови, якому властива відносна структурна близькість
і який є засобом спілкування людей, об'єднаних спільністю території, а
також елементів матеріальної і духовної культури, історично-культурних
традицій, самосвідомості.
1)історичний розвиток мови; 2)дослідження мови в часі, в її історичному
розвитку.

Довіреність

Письмове уповноваження, що видається однією особою іншій особі для
представництва перед третіми особами.
Еквівалентний
Переклад, який здійснюється на рівні, необхідному і достатньому для
переклад
передачі незмінного плану змісту.
Експресіонізм
літературно-мистецький потік авангардизму, що сформувався в Німеччині
на початку ХХ століття
Есе
невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і
висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи
питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми
Етимологія
Розділ мовознавства, який вивчає походження слів.
Жанр
(фр. genre — рід, вид) — тип літературного твору, один із головних
елементів систематизації літературного матеріалу, класифікує літературні
твори за типами їх поетичної структури.
Жаргон
Поняття «жаргон» (від франц. jargon – незрозуміла мова, зіпсована мова)
розуміється як соціальний різновид мовлення, що характеризується, на
відміну
від
загальнонародної
мови,
специфічно
експресивно
переосмисленою лексикою і фразеологією, а також особливим
використанням словотворчих засобів. Жаргон належить відносно відкритим
соціальним і професійним групам людей, об’єднаних спільністю інтересів і
функціонує як номінативно-експресивна одиниця мовлення, що має інколи
вульгарно-фамільярне забарвлення. Жаргон є частиною загальнонародної
мови, і він живе й розвивається за загальними законами мовної системи.
Запозичення
елементи чужої мови (слова, словотворчі афікси, синтаксичні конструкції і
ін.), перенесені з однієї мови в іншу в результаті мовних контактів.
Зворотнє дієслово
Дієслово, яке вживається із зворотнім займенником
Зіставне
Розділ мовознавства, який вивчає дві чи кілька мов незалежно від їхньої
мовознавство
спорідненості з метою виявлення їх подібностей і відмінностей на всіх
рівнях мовної структури (фонологічному, морфологічному, синтаксичному,
лексико-семантичному).
Зіставний метод
Сукупність прийомів дослідження й опису мови щляхом її системного
порівняння з іншою мовою для виявлення її специфіки на фоні спільних
рис.
Зображальносукупність прийомів, способів діяльності письменника, за допомогою яких
виражальні художні він досягає мети — творить художньо-естетичну вартість. До художніх
засоби
зображально-виражальних засобів належать тропи (епітет, порівняння,
алегорія, гіпербола, перифраз, символ, оксиморон, літота, метонімія тощо),
стилістичні фігури (повтори, градація, паралелізм, інверсія, еліпс тощо),
принципи фоніки (інструментація, звуконаслідування, анафора, епіфора
тощо), формотвірні засоби кожного роду літератури (сюжет, композиція,
портрет, пейзаж, інтер'єр, монологи, діалоги персонажів, мова оповідача і
автора).
Індивідуалізація
вид навчання, що базується на принципі індивідуалізації та педагогічній
навчання
технології; індивідуалізації навчання, яка передбачає врахування
особливостей студентів як всередині гомогенних груп, класів, так і
гетерогенних.

Інтерпретація

Інтерференція
Інтонація
Інтонація речення
Іншомовна
комунікативна
компетенція
Історія
перекладацької
діяльності Калька
Комунікативна
компетенція
Комунікативна
ситуація
Комунікація

Конгруентність
Країнознавство

Країнознавча
компетенція
Лабіалізація
Лакуни
Легалізація
Лексика

Лексикографія

(лат. interpretatio — тлумачення, роз’яснення) — дослідницька діяльність,
пов’язана з тлумаченням змістової, смислової сторони літературного твору
на різних його структурних рівнях через співвіднесення з цілістю вищого
порядку. Смисловий зміст досліджуваного літературного явища в І.
виявляється через відповідний контекст на фоні сукупностей вищого
порядку.
Взаємодія мовних систем за двомовності, яка виражається у відхиленнях від
норми і системи другої мови під впливом рідної
Сукупність кількох фонетичних засобів (компонентів): наголосу, мелодики,
пауз, тембру, темпу.
Засіб вираження синтаксичних зв’язків, який виявляється лише в усному
мовленні і є обов’язковим для оформлення речення
Здатність учнів спілкуватися іноземною мовою

Розділ науки про переклад, який досліджує умови формування вимог до
перекладу та перекладача в різні історичні епохи.
Запозичення шляхом буквального перекладу слова чи словосполучення.
комплексне застосування мовних і немовних соціально-побутових ситуацій,
уміння орієнтуватися у ситуації спілкування, сприймати і продукувати
тексти залежно від комунікативної ситуації, ініціативність спілкування.
Ситуація, яка спонукає до мовлення і завжди містить стимул до мовлення
духовно-психологічна сторона процесу людського спілкування, що
характеризується як сутністю (обмін інформацією, сприймання і розуміння
людьми одне одного), так і формами психологічного контакту і впливу
(вербальне-невербальне, безпосереднє-опосередковане тощо).
Наявність функціональної еквівалентності різних мов, однакових за
формою.
Синтетична навчальна дисципліна, що синтезує та узагальнює різнорідні
дані про політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери
життєдіяльності окремих країн чи регіонів
Це знання учнів про культуру країну, мова якої вивчається (знання історії,
географії, економіки, державного устрою, особливостей побуту, традицій та
звичаїв країни)
Заокруглення губ і висування їх вперед.
Слово або вислів, який не має прямого відповідника в іншій мові.
Легалізація документів (консульська легалізація), нострифікація (визнання
дипломів, виданих в інших країнах) та верифікація.
сукупність слів будь-якої мови, а також сукупність слів певної сфери
вживання (професійної, офіційно-ділової, наукової, виробничо-технічної
тощо).
розділ мовознавства, який займається теорією і практикою укладання
словників.

Лексична
компетенція

Лінгвокраїнознавча
компетенція
Літературна мова

Метод
Метод лінгвістичної
географії
Метод проектів

Мова-еталон (tertium
comparationis)
Мовленнєва
компетенція
Мовленнєва
компетенція

Мовлення
Мовна компетенція
Мовна норма
Мовна ситуація

Мовний код

наявність певного запасу слів для обслуговування професійно-мовленнєвої
та інших видів діяльності і спілкування; здатність до адекватного
використання лексем, доречне вживання образних виразів (фігур і троп),
приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів тощо.
Компетенція передбачає володіння учнями особливостями мовленнєвої та
не мовленнєвої (міміка, жести, що супроводжують висловлювання)
поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування .
Літературна мова – це той різновид національної мови, який є
найпридатнішим для комунікації в більшості соціальних сфер – в науці,
освіті, дипломатії та юриспруденції, в ділових стосунках між людьми й
установами, у повсякденному спілкуванні культурних людей.
Сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного засвоєння
дійсності, підпорядкованих розв’язанню конкретного завдання
метод, який полягає у нанесенні на географічну карту даних про
особливості певних мовних явищ у вигляді ізоглос (ліній, які позначають
межі поширення певного мовного явища).
це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок
учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в
інформаційному просторі, критично мислити
Ідеальна мовна система, спеціально сконструйована лінгвістом, у якій
представлені універсальні властивості всіх мов, як основа для зіставних
досліджень мов.
Складова комунікативної компетенції, яка включає чотири види
компетенцій: в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі
вміння адекватно й доречно, практично користуватися мовою в конкретних
ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, міркування тощо),
використовувати для цього як мовні, так і позамовні засоби (невербальну
знакову систему) та інтонаційні засоби виразності мовлення.
конкретно застосована мова; засоби спілкування в їх в їх реалізації
Складова комунікативної компетенції, яка охоплює лексичні, граматичні,
фонетичні та орфографічні знання
сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її
носіями як зразок суспільного спілкування
Сукупність форм існування (а також стилів) однієї мови або сукупність мов
у їх територіально-соціальному взаємовідношенні й функціональному
взаємовпливі у межах певних географічних регіонів або адміністартивнополітичних утворень. Мовна ситуація – одне з основних понять і предмет
вивчення в соціолінгвістиці.
Кожна мовна спільність користується певними засобами спілкування –
мовами, їх діалектами, жаргонами, стилістичними різновидами мов. Будьякий такий засіб можна назвати кодом.
У найзагальнішому значенні код – це засіб комунікації: природна мова
(українська, німецька, англійська, сомалі, тощо), штучна мова типу
есперанто або типу сучасних машинних мов, азбука Морзе, морська
сигналізація прапорцями та ін.

Модальність речення

Граматично-лексична категорія, що виражає ставлення того, хто говорить, до
змісту повідомлення
Монофтонгізація
Процес перетворення дифтонгів на однозвуки; розпад двозвука на окремі
фонеми. Фонологічне явище, яке відбулось у давньоверхньонімецькому та
ранньоно-воверхньонімецькому періодах німецької мови.
Морфема
найменша значуща одиниця слова.
Морфема вільна
Морфема, яка разом із закінченням або без нього може функціонувати як
самостійне слово
Морфема граматична Морфема, яка є виразником будь-якого граматичного значення
Морфема дериваційна Дериваційна або словотворча – афіксальна морфема, яка видозмінює
лексичне значення кореня й утворює нове слово
Морфологічний
Система механізмів мови, яка забезпечує побудову словоформ та їх
рівень мови
розуміння.
Морфологія
розділ граматики, що вивчає граматичну будову слова: особливості словозміни,
граматичні форми слова, способи вираження граматичних значень, властивих
слову.
Морфологія
Розділ граматики, який займається утворенням частин мови
Мотивація
зв’язок між звучанням слова і його значенням, при якому вибір
найменування обумовлюється певними ознаками позначуваного об’єкта.
Навчальний проект
Діяльнісна основа, що передбачає активний пізнавальний процес через
набуття практичного досвіду і створення матеріального продукту; сучасне
планування і спільна реалізація проекту; між предметна основа, тісний
зв'язок із життям, реальною дійсністю.
Наративна структура організація оповідного дискурсу художнього твору, наративна авторська
стратегія твору.
Наукова діяльність
Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та
використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та
прикладні наукові дослідження.
Наукова стаття
Вид наукової публікації, яка описує дослідження чи групу досліджень,
пов'язаних однією темою, викладає їх наукові результати, та виконана її
науковим автором/ науковими авторами.
Нові інформаційні
це системи цілісних взаємопов’язаних прийомів, методів і засобів аналізу та
технології
обробки інформації, здійснення комунікації
Нововерхньонімецьки Період виникнення та становлення загальнонаціональної німецької мови.
й період
Розпочався у 1650 році.
Об’єкти контролю
Навички і вміння мовлення, рівень володіння якими дозволяє
учню/студенту здійснити іншомовну мовленнєву діяльність. Об’єктами
контролю є слухо-вимовні, лексичні, граматичні навички (мовна
компетенція) та вміння здійснювати мовленнєву діяльність в говорінні,
аудіюванні, читанні, письмі з урахуванням соціокультурних особливостей
цих видів мовленнєвої діяльності (комунікативна компетенція).
Одиниці перекладу
Одиниця мови, яка потребує самостійного перекладацького рішення.
Омоніми
слова однакові за звучанням , але різні за значенням
Освітні технології
це модель оптимальної спільної діяльності вчителя та учня, спрямована на
реалізацію навчального процесу з обов’язковою вимогою: а) забезпечення

комфортних
умов
викладання
і
навчання;
б) орієнтації на особистість учня.
Основні труднощі при Палаталізація приголосних перед голосними переднього ряду; аспірація,
засвоєнні
звичка вимовляти сильно початкові приголосні після коротких голосних;
приголосних
засвоєння специфічних артикуляцій.
німецької мови
Основні форми
Форми дієслова у німецькій мові, які є основою утворення часових форм
дієслова
дієслів
Оцінювання
Методика, яка передбачає виконання учнями завдань, а процес чи продукт
виконання
виконання оцінюють за попередньо визначеними критеріями.
Парадигматичні
зв’язки між лексичними одиницями, які створюють системно впорядковану
зв’язки
групу
Первинний умлаут
Починаючи з 750 року часткова регресивна асиміляція кореневого
голосного а в закритий ẹ під впливом наступного i (j). (Primärumlaut)
Перший пересув
Фонетично-морфологічний процес у розвитку германських мов, що полягає
приголосних
у зміні 3 груп корелюючих індоєвропейських приголосних.
Плагіат
привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на
чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також
використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора /
авторів.
Попит та пропозиція
Економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку.
Портфолійне
Цілеспрямований систематичний процес збирання й оцінювання учнівської
оцінювання
продукції для засвідчення прогресу щодо досягнення цілей навчання.
Поширене речення
Речення, яке містить як головні, так і другорядні члени речення
Предикативність
Граматичний зв'язок між головними членами речення, який лежить в основі
речення
кожного речення
Префікс
Службова морфема, яка знаходиться в препозиції відносно кореня і виконує
словотворчу і/або формотворчу функцію
Просте речення
синтаксична одиниця, що характеризується наявністю одного граматичного
центра. При цьому граматичний центр простого речення формують головні
члени.
Протокол
Один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому
фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад.
У протоколах відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і
рішення, ухвалені в результаті обговорення. Вони оформляються на підставі
записів істенограм, зроблених у ході засідань.
Професійна
здатність успішно діяти на основі практичного досвіду, умінь та знань при
компетенція
вирішенні поставлених професійних завдань
Процес засвоєння
Послідовне відтворення тих мислитель них і практичних операцій (дій), які
знань
здійснюються під час наукового пізнання предмета або явища. Він включає
сприймання нового матеріалу, його осмислення, закріплення й застосування
на практиці.
Ранньонововерхньоні Період виникнення регіональних мов. Охоплює часовий період з 1350 по
мецький період
1650.
Регресивна
Перетворення дзвінких приголосних на відповідні глухі.

асиміляція
Рема речення
Реферування тексту
Реформація

Середньоверхньоніме
цький період
Сильне дієслово
Сильний приступ
голосних
Слабкий і сильний
відступ голосних

Символізм
Синтагматичні
зв’язки
Синтаксис
Синтетичні мови
Синхронний переклад
Складене дієслово
Складне речення
Складнопідрядне
речення
Складносурядне
речення
Сленг

Словесний наголос
Слово-виняток

Частина речення, що є ядром висловлення, новим, що повідомляється у
реченні
Визначення в тексті нової інформації чи головної думки, факту
Християнський церковно-релігійний, духовно-суспільний та політичний рух
оновлення у країнах Західної та Центральної Європи у XVI столітті,
спрямований на повернення до біблійних першоджерел християнства, який
набув форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади
і який виник у Німеччині
Період німецької мови, який є наступним після давньоверхньонімецького і
передує ранньонововерхньонімецькому. Охоплює часовий період з 1050 по
1350.
Дієслово, яке утворює свої форми зі зміною кореневої голосної
Щільно зімкненні голосові зв’язки розкриваються з гортанним шумом.
Довгі голосні спостерігаються у відкритих складах і в умовно закритих, а
короткі – у закритих. У зв’язку з цим, довгі й короткі голосні мають різний
кінець свого звучання, так званий відступ. Довгий голосний повністю
відзвучить і лише тоді наступний приголосний м’яко «обтинає», закінчує
голосний, внаслідок чого довгий голосний має слабкий відступ.
літературно-мистецький напрям кінця ХІХ — початку XX ст.
зв’язки між елементами, які можуть сполучатись між собою в мовленнєвий
ланцюжок
Розділ граматики, який вивчає речення і словосполучення.
Мови, в яких граматичне значення синтезується з лексичним у межах слова.
Усний переклад повідомлення з однієї мови іншою, який здійснюється
перекладачем паралельно тексту, що перекладається.
Дієслово, яке складається із двох слів
Речення, утворене з двох або кількох частин, які, маючи будову простих
речень, поєднуються в єдине смислове та інтонаційне ціле
Таке речення складається з головного та підрядного речень: головне речення
завжди незалежне, підрядне – граматично і логічно залежне від головного,
підпорядковується йому
Сурядний зв'язок між окремими реченнями складносурядного речення
здійснюється за допомогою лексичних, граматичних, фонетичних, логічних,
стилістичних, структурних засобів
Під сленгом розуміють різновид розмовної мови, оцінюваний суспільством
як підкреслено неофіційний. Існує відмінна від норми сфера усного
спілкування, що об’єднує велике коло людей. Саме це поняття отримало
найменування сленгу. Сленг запозичує лексеми з арго та жаргонів,
метафорично розширюючи їхні значення; отже, є спільні риси, що
зближують жаргон і сленг: це метафоричність, домінування
репрезентативної, а не комунікативної функції.
Певний склад у слові визначається більшою силою і водночас підвищенням
тону.
Слово, яке утворює свої граматичні форми не за правилами (нормами)
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граматики
Групи повнозначних слів, які логічно та граматично пов’язані між собою
1) творення похідних слів за дериваційними правилами і словотвірними
типами; 2) розділ мовознавства, що вивчає будову і творення похідних слів.
Абстрактна схема, взірець структурної будови однотипних дериватів
Сукупність кодів і субкодів, які використовуються в даній мовній спільності
і знаходяться один з одним у відношеннях функціональної доповняльності,
називається соціально-комунікативною системою цієї спільності.
Складова комунікативної компетенції, яка складається з країнознавчої та
лінгвокраїнознавчої компетенцій
Соціолектом називають сукупність мовних особливостей,
властивих будь-якій соціальній групі – професійній, становій віковій і т. ін.
– у межах тієї чи іншої підсистеми національної мови. Прикладами
соціолектів можуть бути особливості мовлення солдатів (солдатський
жаргон), школярів (шкільний жаргон), кримінальний жаргон, арго хіпі,
студентський сленг, професійна “мова” тих, хто працює на комп’ютерах,
різноманітні торгові арго (наприклад, “човників”, торговців наркотиками)
тощо.
Соціальна лінгвістика — наукова дисципліна, що розвивається на перетині
мовознавства, соціології, соціальної психології та етнології. Вивчає
комплекс питань, пов’язаних із суспільною природою мови, її громадськими
функціями, механізмом впливу соціальних чинників на мову та роллю,
котру відіграє мова в житті суспільства. Найважливішими проблемами, що
ними займається соціолінгвістика, є соціальна диференціація мови, мова і
нація, мовна ситуація, взаємодія мови й культури, двомовність і
багатомовність, мова і суспільство, мовне планування, мовна політика тощо.
Напрямки
перекладознавства,
які
визначаються
функціональнокомунікативним спрямуванням перекладацької діяльності, охоплюють
форми перекладу та види перекладу і жанри.
(лат. stilos — грифель для писання) — сукупність ознак, які характеризують
твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру письменника:
світовідчуття (образне мислення) письменника; тематику і проблематику,
яка його переймає; закони і норми обраного ним жанру. Носіями стилю
виступають елементи форми художнього твору: від фабули і сюжету,
композиції, які перетворюють тематику твору, формуючи її з життєвого та
уявного матеріалу, до мовних виразових форм (оповіді, розповіді, описи,
монологи, діалоги) з їх лексико-синтаксичними структурами, інтонаційнозвуковими особливостями.
Перехід однієї частини мови у розряд іменника
словесне усне чи писемне досягнення, що становить собою єдність якогось
більш-менш завершеного змісту і форми.
Частина речення, що становить предмет повідомлення, відправну точку для
передачі нового
(грецьк. thеma — те, що лежить в основі) — коло подій, життєвих явищ,
змальованих, представлених у творі в органічному зв’язку з проблемою, яка
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з них постає і потребує осмислення. Т. художнього твору відрізняється від
життєвих подій, явищ дійсності тим, що вона характеризує явище,
сприйняте, побачене митцем. Т. іманентно пов’язана з конкретно-чуттєвим,
образним мисленням, тяжіє до сюжету як розвитку подій, в яких беруть
участь персонажі.
Кількість слів, необхідних для спілкування в межах заданої теми.
Переклад, що використовується для обміну спеціальною науково-технічною
інформацією між людьми, які розмовляють різними мовами.
класифікація навчальних занять, яка бере до уваги найсуттєвіші структурні
й функціональні особливості літератури як мистецтва слова, виокремлює,
порівнює й узагальнює дидактичні ознаки навчального заняття загалом.
Типологія залежить від низки чинників: цільової орієнтації літературної
освіти, профільного напряму навчання, особливостей та умов сприймання
літературного матеріалу, специфіки художнього твору, літературного
розвитку аудиторії тощо.
здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному
використанні людиною набутих знань і навиків
Принцип організації держави, відповідно до якого, окремі країни
(територіальні утворення) зберігають певні форми самостійності і
державності, однак об’єднані у наддержавну спільність
Граматичний афікс, який виконує у слові словозмінну та релятивну функції
і зазвичай займає позицію кінця слова
розділ мовознавства, в якому вивчається звукова система мовлення.
Наука, яка вивчає звуки мови
правильна вимова усіх звуків мови, звукосполучень згідно з орфоепічними
нормами, наголосів, добре розвинений фонетичний слух, що дозволяє
диференціювати фонеми; володіння інтонаційними засобами виразності
мовлення (темп, тембр, сила і висота голосу, логічні наголоси тощо);
Сукупність фонем певної мови в їхніх взаємозв’язках
стійкий або сталий вислів
Документ, який містить відомості про ділові якості працівника й відгуки
про його службу, суспільну діяльність. Власник може вимагати службову
характеристику тільки у випадках, передбачених законодавством.
Вид перекладу, який функціонує у сфері художньої літератури.
невеликий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого
опублікованого твору. Використовується іншою особою у своїй праці з
обов'язковим посиланням на автора і джерело цитування з метою
підтвердити чи розширити власне твердження.
великі за обсягом класи слів, об'єднаних спільністю загального
граматичного значення і його формальних показників.
Характеристика результатів засвоєння знань за такими ознаками: повнота,
глибина, усвідомленість, систематичність, гнучкість, конкретність,
узагальненість – які виявляються у процесі багатоаспектного аналізу
засвоєння і застосування знань.

