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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4  
Лекції: 

10 - 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1-2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 2-3 
Семінарські заняття: 

22 - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: німецька, українська 
Самостійна робота: 

88 - 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: мовна специфіка німецького колоністського 

дискурсу в умовах лінгвокультурного ексклаву на території Бессарабії в період початку ХІХ 

– середини ХХ ст.  

Метою вивчення дисципліни є: аналіз автентичних текстів різних видів дискурсу 

німецьких переселенців з точки зору їх етно-, лінгво- та соціокультурної специфіки на 

лексико-семантичному рівні мови. Супутня мета курсу полягає в ретроспективному дискурс-

аналізі історико-публіцистичних та художніх текстів бессарабських німців та їх нащадків, 

вивченні наукових праць зарубіжних та вітчизняних науковців істориків, мовознавців, 

етнологів, краєзнавців, присвячених темі історичного минулого українського Придунав’я для 

з’ясування питання про німецьку національну ідентичність та її роль в міжкультурному 

діалозі й взаємодії з представниками інших етносів полімовного регіону: болгарами, 

молдаванами, росіянами, українцями, гагаузами та ін. 

Передумови «Література Німеччини», «Теорія німецької мови», «Актуальні питання 

германської філології». 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються взаємодією проблематики курсу з рядом 

гуманітарних наук, які включають філологію, лінгвістику, літературознавство, 

культурологію, історію, етнографію та ін. з орієнтацією на дисципліни навчального плану 

ОС “магістр” зазначеної спеціальності: “Комунікативні стратегії в німецькій мові”, 

“Методика викладання філологічних дисциплін у ВНЗ”, “Методика навчання іноземної мови 

у профільній школі”, «Сучасний німецький дискурс», «Аналітичне читання» 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
 

1. Знання: знати основні положення сучасної парадигми лінгвістичних знань, 

загальнонаукові та спеціальні методи сучасних лінгвістичних досліджень; 

інструментарій, теоретичні та методологічні основи філологічних наук (лінгвістики 

та германістики); технологію аналізу мовного та мовленнєвого матеріалу із 

застосуванням методів та прийомів, що використовуються в рамках новітніх 

лінгвістичних ділянок знання з опертям на класичні методи та прийоми.  



2. Уміння: виявляти та інтерпретувати мовні маркери національно-культурної 

ідентичності німецького колоністського дискурсу в умовах його формування та 

розвитку в полікультурному суспільстві; визначати специфіку його 

ономасіологічного та семасіологічного діапазону; застосовувати методику 

проведення дискурс-аналізу як новітнього методу лінгвістичних досліджень; 

використовувати набуті знання в науково-педагогічній діяльності. 

3. Комунікація: стійке володіння навичками спілкування німецькою мовою з 

мотивованим використанням ефективних стратегій і тактик професійної 

комунікації, здійснення міжкультурного діалогу на основі поваги до історичного 

минулого представників різних етносів та їх національного багатства. 

4. Автономність та відповідальність: здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності.  

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Мовна специфіка 

назв німецьких 

поселень на 

території Південної 

Бессарабії в процесі 

їх становлення та 

розвитку.  

6 2 4 - - - 14 - - - - - - - 

2. Мовна динаміка змін 

німецької топонімії 

на півдні Бессарабії. 

Проблеми перекладу 

німецьких топонімів.    

6 2 4 - - - 14 - - - - - - - 

3. Характеристика 

сільськогосподарськ

ого дискурсу 

німецьких колоністів 

Бессарабії. 

Лінгвальні маркери 

розвитку сільського 

господарства 

(рільництва, 

садівництва, 

виноградарства та 

ін.) в дискурсі 

німецьких 

колоністів. 

6 2 4 - - - 18 - - - - - - - 

4. Діалектна лексика та 6 2 4 - - - 12 - - - - - - - 



іншомовні 

запозичення в групах 

назв рослин, тварин, 

продуктів 

харчування, 

побутових 

предметів, 

лексичних одиниць 

зі значенням 

“родинні зв’язки”, 

слів-контакторів та 

ін.  

5. Мовні аспекти 

німецької культури в 

фольклорному 

дискурсі колоністів 

Бессарабії. 

8 2 6    26 - - - - - - - 

Проміжний контроль       4 - - - - - - - 

Разом: 32 10 22    88 - - - - - - - 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Мовна специфіка назв німецьких поселень на території Південної Бессарабії в 

процесі їх становлення та розвитку. 

Топоніміка німецьких поселень в період їх заснування в Бессарабії. Мотивація назв 

німецьких колоній. Лінгвокультурні маркери німецьких географічних назв. Топоніми-

запозичення. Типи мотивації слів-топонімів. Мовні та позамовні чинники формування 

топонімії Бессарабії в період її німецької колонізації. Соціально-релігійні чинники 

формування колоністської топонімії.  

Тема 2. Мовна динаміка змін німецької топонімії на півдні Бессарабії. Проблеми 

перекладу німецьких топонімів. 

Фактор політичного впливу на зміни назв німецьких колоній. Адміністративне 

фіксування назв колоній як зовнішні чинники мовної деформації географічної назви. 

Лінгвокультурологічна складова топонімічної назви. Проблема фонетичної деформації 

географічних назв. Особливості німецького словотвору в назвах географічних об’єктів. 

Тема 3. Характеристика сільськогосподарського дискурсу німецьких колоністів 

Бессарабії. Лінгвальні маркери розвитку сільського господарства (рільництва, садівництва, 

виноградарства та ін.) в дискурсі німецьких колоністів. 

Номінативна площина основних способів та методів сільськогосподарської діяльності 

німців. Структурно-семантична характеристика сільськогосподарських термінів. Номінація 

знарядь праці. Номінація сільськогосподарських приміщень. Лексико-семантична група 
німецької та запозиченої лексики сільськогосподарського дискурсу німецьких колоністів. 

Роль композитів у найменуваннях сільськогосподарських технічних приладів. 

Лінгвокультурні маркери сільськогосподарської термінології. Мовна специфіка рекламних 

текстів.  

 Тема 4. Діалектна лексика та іншомовні запозичення в групах назв рослин, тварин, 

продуктів харчування, побутових предметів, лексичних одиниць зі значенням “родинні 

зв’язки”, слів-контакторів та ін. 

Діалектна лексика та іншомовні запозичення в групах назв рослин, тварин, продуктів 

харчування, побутових предметів, лексичних одиниць зі значенням “родинні зв’язки”, слів-



контакторів та ін. Діалектні варіювання в побутовій номінації предметів в колоніях 

Бессарабії. Іншомовні запозичення та їх роль в соціально-культурній адаптації німецьких 

колоністів в умовах лінгвокультурного ексклаву та території Бессарабії. Міжмовні контакти 

як фактор диференціації мовленнєвих одиниць словника німецьких колоністів.  

 Тема 5. Мовні аспекти німецької культури в фольклорному дискурсі колоністів 

Бессарабії. 

Традиції німецьких колоністів Бессарабії в аспекті лінгвокультурологічного опису. 

Лексика обрядів хрещення, наречення, конфірмації, заручин, весілля, розлучення, поховання. 

Лексичні номінанти німецького колоністського повсякденного та святкового вбрання. Назви 

жіночих прикрас. Жіночі та чоловічі предмети одягу та взуття. Національна специфіка 

літературних (поетичних та прозових) творів німецьких колоністів. Характеристика 

фольклорного дискурсу (казки, легенди, забобони, жарти, анекдоти тощо). 

  

5.2. Тематика семінарських занять 

 

Тема 1. Мовна специфіка назв німецьких поселень на території Південної Бессарабії в 

процесі їх становлення та розвитку.  

Тема 2. Мовна динаміка змін німецької топонімії на півдні Бессарабії. Проблеми перекладу 

німецьких топонімів.  

Тема 3. Характеристика сільськогосподарського дискурсу німецьких колоністів Бессарабії. 

Лінгвістичні маркери розвитку сільського господарства (рільництва, садівництва, 

виноградарства та ін.).  

Тема 4. Діалектна лексика та іншомовні запозичення в групах назв рослин, тварин, продуктів 

харчування, побутових предметів, лексичних одиниць зі значенням “родинні зв’язки”, слів-

контакторів та ін.  

Тема 5. Мовні аспекти німецької культури в Бессарабії.  

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. О Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 

 

20 конспект, усна (письмова) 

відповідь на практичному 

занятті; переклад тексту та 

його аналіз. 

2.  Пе       Робота з автентичним текстом: 

- переклад тексту; 

- аналіз тексту (на лексико-семантичному 

рівні); 

- лінгвокультурологічний аналіз тексту; 

- дискурс-аналіз; 

- ретроспективний аналіз тексту з 

залученням лінгвокраїнознавчого 
коментарю. 

 

 

10 

10 

 

10 

10 

10 

 
 

 

Тексти перекладів 

Лексико-семантичний 

аналіз тексту 

Виконані завдання 

Дискурс-аналіз текстів 

Ретроспективний аналіз 

тексту 
 

3.             Опрацювання наукової літератури з тематики 

курсу. 

18 доповідь, дискусія, 

презентація. 

 Разом 88  

 

 

 

 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування на семінарських заняттях, індивідуальне 

опитування, само- та взаємоконтроль. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.  

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, а також якість 

підготовки звітної інформації та її презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два питання: 

теоретичне та практичне, відповіді на які дають можливість оцінити рівень володіння 

теоретичним матеріалом та ступінь засвоєння сучасних технологій проведення дискурс-

аналізу тексту. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Проаналізуйте сучасні підходи науковців щодо методів дослідження мовних 

способів національної ідентифікації дискурсу. 

2. Охарактеризуйте мову художнього твору “Kurgane” (Е. Вінклер Лютце) в аспекті 

дискурсивного аналізу тексту. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки. 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 



власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 
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