
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Мовні аспекти історії німецьких колоній Бессарабії (1814/1940) 
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:  ВИБІРКОВА    Форма навчання:   ДЕННА 

  

Освітній ступінь:   магістр        

  

Галузь знань:  01 Освіта/ Педагогіка       

  

Спеціальність:   014 Середня Освіта (014.02 Мова і література)   

      

Освітня програма:   014.02 Середня освіта: німецька мова і література   

       

Рік навчання:  1    Семестр:  2     

Кількість кредитів (годин):  4  (120  год.: _10_ - лекції; _22_ - семінарські;  _88_ - 

самостійна робота) 

Мова викладання:   німецька    

Посилання на курс в онлайн-платформі Google Classroom: https://meet.google.com/ahm-

qxvf-kgh 

 

2. Інформація про викладача  

ПІБ:   Головіна Наталія Борисівна         

Науковий ступінь, вчене звання, посада:  кандидат філологічних наук, доцент

 Кафедра:  романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

 Робочій e-mail:   holovina@idguonline.net     

 Години консультацій на кафедрі:  четвер, 16.00 - 17.00    

    

3. Опис та мета дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 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. 

 

https://meet.google.com/ahm-qxvf-kgh
https://meet.google.com/ahm-qxvf-kgh
mailto:holovina@idguonline.net


 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни становлять фахові знання 

(компетентності) загально- та професійно нормативних дисциплін.   
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: “Актуальні питання германської філології”, 

“Комунікативні стратегії у німецькій мові”, “Методика викладання філологічних дисциплін 

у закладах вищої освіти”, “Методика навчання німецької мови у профільній школі”. 

 

4. Результати навчання 

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.  
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. 

Комунікація: 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. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1.  Мовна специфіка назв німецьких поселень на території Південної 

Бессарабії в процесі їх становлення та розвитку.         

         

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  

1. Історичні чинники появи німецьких 

колоній у Бессарабії. 

2. Мовна характеристика стилю 

Звернення Олександра І до іноземних 

громадян про переселення на нові 

території Російської імперії від 29 

листопада 1813 р. 

3. Мовна характеристика тексту привілеїв 

для переселенців. 

4. Мовні процеси формування цифрових 

ойконімів та перших назв німецьких 

поселень. 

1. Бессарабія. Географический, 

исторический, статистический, 

экономический, этнографический, 

литературный и справочный сборник. 

Под ред. П. А. Крушевана. – М., 1903. 

– 457 с. 

2. Головіна Н.Б. Топоніміка німецьких 

колоній у Південній Бессарабії 

(1814/1940) // Науковий вісник 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені І. 

Франка. Серія «Філологічні науки». 

Мовознавство. – № 2. – 2014. – С. 29-

35.  

3. Материалы для географии и 

статистики России, собранные 

офицерами генерального штаба. 

Семінарське заняття (4 год) 

1. Топоніміка німецьких поселень в 

період їх заснування в Бессарабії. 

2. Мотивація назв німецьких колоній. 



Лінгвокультурні маркери німецьких 

географічних назв. 

3. Топоніми-запозичення.  

4. Типи мотивації слів-топонімів.  

5. Мовні та позамовні чинники 

формування топонімії Бессарабії в 

період її німецької колонізації. 

6. Соціально-релігійні чинники 

формування колоністської топонімії.   

Бессарабская область. Составил 

генерального штаба капитан А. Защук. 

– Санкт-Петербург, 1862. – 582 с. 

4. Eberl I. Die Donauschwaben. Deutsche 

Siedlung in Südosteuropa. 

Ausstellungskatalog. Herausgegeben 

vom Innenministerium Baden-

Württemberg. Bearbeitet in 

Gemeinschaft mit Horst Fassel, Hans 

Gehl, Konrad G. Gündisch [u. a.]. – 2., 

überarb. u. erw. Aufl. Sigmaringen: 

Thorbecke 1989. – 328 S. 

5. Gäckle, Herbert. Geschichte der 

Gemeinde Alt-Posttal (Bessarabien). 

Herausgegeben vom Alt-Posttaler 

Heimatausschuß zum 160. Jahrestag der 

Gründung der Gemeinde 1823-1983. – 

1028 S. 

Завдання для самостійної роботи:  

Підготовка доповіді (реферату) з лексичного 

аналізу тексту “Auszüge aus dem Manifest der 

Kaiserin Katharina II und dem Aufruf des 

Kaisers Alexander I”. Обсяг тексту реферату  - 

до 8500 знаків. 

 

 

1. Gäckle, Herbert. Geschichte der 

Gemeinde Alt-Posttal (Bessarabien). 

Herausgegeben vom Alt-Posttaler 

Heimatausschuß zum 160. Jahrestag der 

Gründung der Gemeinde 1823-1983. – 

1028 S. – С. 22-29. 

 

Тема № 2. Мовна динаміка змін німецької топонімії на півдні Бессарабії. Німецькі 

топоніми як одиниця національно- та регіональномаркованої лексики німецьких 

колоністів. 

                

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Структурно-семантичні компоненти 

внутрішньої форми поняття “колонія”. 

2. Мовна динаміка семантичного обсягу 

номінта та лінгвістичні методи його 

аналізу. 

3. Поняття національно- та регіонально 

маркованої лексики на позначення 

географічних об'єктів Південної 

Бессарабії.  

 

1. Головіна Н.Б. Соціально-культурна 

адаптація німецьких переселенців у 

Південній Бессарабії (1814/1940) // 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції “Україна і 

світ: діалог мов та культур”. – Київ: 

Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 65 – 67.  

2. Головіна Н.Б. Номінативний простір 

матеріальної та духовної культури 

бессарабських німців (1814/1940): 

мовна історія німецької топонімії в 

Бессарабії // Філологічна освіта у 

поліетнічному просторі: регіональний 

досвід: Збірник наукових статей. – 

Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2013. – 

С. 150 – 165.  
3. Левицкий В. В. Статистическое 

изучение лексической семантики. – 

Киев: УМК ВО, 1989. – 155 с. 

Семінарське  заняття (4 год.): 

1. Фактор політичного впливу на зміни 

назв німецьких колоній.  

2. Зовнішні чинники мовної деформації 

географічної назви.  

3. Лінгвокультурологічна складова 

топонімічної назви.  

4. Проблема фонетичної деформації 



географічних назв.  

5. Особливості німецького словотвору в 

назвах географічних об’єктів. 

 

4. Левицький В. В. Основи германістики 

– Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. – 528 

с. 

5. Baumann, Arnulf. Unsere Vorfahren: 

Entwicklungshelfer // Heimat-Kalender, 

1980. – S. 21-28. 

6. Claudia Maria Riehl. 

Sprachkontaktforschung: Eine 

Einführung. In: narrstudienbücher / 

Claudia Maria Riehl. – Narr Francke 

Attempto Verlag, Tübingen, 2009. – 235 

S. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювання понятійного апарату теми; 

укладання термінологічного словника. 

1. Кочерган М. П. Вступ до 

мовознавства: підручник для 

студентів філологічних 

спеціальностей вищих навчальних 

закладів. – К.: Видавничий центр 

«Академія», 2004. – 368 с. (Альма 

матер).Baumann, Arnulf. Unsere 

Vorfahren: Entwicklungshelfer // 

Heimat-Kalender, 1980. – S. 21-28. 

2. Левицький В. В. Основи германістики 

– Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. – 528 

с. 

 

Тема № 3. Характеристика сільськогосподарського дискурсу німецьких колоністів 

Бессарабії. Лінгвальні маркери розвитку сільського господарства (рільництва, 

садівництва, виноградарства та ін.) в дискурсі німецьких колоністів. 

            

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Номінативна площина основних 

способів та методів 

сільськогосподарської діяльності 

німців.  

2. Структурно-семантична 

характеристика 

сільськогосподарських термінів у 

німецькому колоністському дискурсі. 

1. Головіна Н.Б. Регіональна специфіка 

семантики похідних слів на 

позначення сільськогосподарського 

механічного знаряддя праці 

бессарабських німців (1814/1940) // 

Тези доповідей міжнародної науково-

практичної конференції «Тенденції 

розвитку України в контексті 

сучасних євроінтеграційних процесів» 



Семінарське  заняття (4 год.): 

1. Номінація знарядь праці.  

2. Номінація сільськогосподарських 

приміщень.  

3. Лексико-семантична група німецької 

та запозиченої лексики 

сільськогосподарського дискурсу 

німецьких колоністів.  

4. Роль композитів у найменуваннях 

сільськогосподарських технічних 

приладів.  

5. Лінгвокультурні маркери 

сільськогосподарської термінології. 

6. Мовна специфіка рекламного 

дискурсу німецьких колоністів.  

 

Частина 1 / Укладач Удовенко Є.І. – 

К: ВМГО «ОМУ», 2014. – С. 18 – 22.  

2. Материалы для географии и 

статистики России, собранные 

офицерами генерального штаба. 

Бессарабская область. Составил 

генерального штаба капитан А. Защук. 

– Санкт-Петербург, 1862. – 582 с. 

3. Немецкие населенные пункты в 

Российской империи: География и 

население. Справочник. Сост. В. Ф. 

Дизендорф. – М.: Общественная 

академия наук российских немцев. – 

2006. 

4. Gäckle, Herbert. Geschichte der 

Gemeinde Alt-Posttal (Bessarabien). 

Herausgegeben vom Alt-Posttaler 

Heimatausschuß zum 160. Jahrestag der 

Gründung der Gemeinde 1823-1983. – 

1028 S. 

5. Golovina N. Agriculture of the Danube 

Region in the Discourse of Bessarabian 

Germans (1814/1940): Language Aspect 

// Journal of Danubian Studies and 

Research 8 (2), 110-122. 

6. Schmidt, Ute. Die Deutschen aus 

Bessarabien. Eine Minderheit aus 

Südosteuropa Ostsüdeuropa (1814 bis 

heute). – Böhlau Verlag GmbH & Cie, 

Köln, 2004. – 600 S. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготовка аналізу рекламних текстів 

німецьких кустарних та промислових 

виробництв у Бессарабії (до 5 хв.) 

1. Schmidt, Ute. Die Deutschen aus 

Bessarabien. Eine Minderheit aus 

Südosteuropa Ostsüdeuropa (1814 bis 

heute). – Böhlau Verlag GmbH & Cie, 

Köln, 2004. – 600 S. 

2. Unterhaltungsblatt für deutsche 

Ansiedler in Südlichen Rußland.  

 

Тема № 4. Іншомовні запозичення та їх роль у соціально-культурній 

адаптації німецьких колоністів в умовах лінгвокультурного ексклаву та 

території Бессарабії.         

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Міжмовні контакти як фактор 

диференціації мовленнєвих одиниць 

словника німецьких колоністів. 

2. Діалектна лексика колоністського 

дискурсу як складова національної 

ідентичності бессарабських німців. 

3. Специфіка асиміляції запозичень в 

мові німецьких колоністів. 

1. Головіна Н.Б. Слова-реалії тематичної 

групи «весілля» бессарабських німців 

(1814/1940) та специфіка їх перекладу 

на українську мову // Тези доповідей 

міжнародної науково-практичної 

конференції. «Тенденції розвитку 

України в контексті сучасних 

євроінтеграційних процесів» Частина 

1/ Укладач Удовенко Є.І. – К: ВМГО 



 «ОМУ», 2014. – С. 89 – 93. 

2. Штефуровський С. С. До питання 

німецької колонізації і німецьких 

діалектів на Закарпатті в ХVІІІ – ХІХ 

ст. // Наукові записки Ужгородського 

державного університету. – Ужгород, 

1957. – С. 203-207. 

3. Claudia Maria Riehl. 

Sprachkontaktforschung: Eine 

Einführung. In: narrstudienbücher / 

Claudia Maria Riehl. – Narr Francke 

Attempto Verlag, Tübingen, 2009. – 235 

S. 

4. Golovina, Natalia. The oral History of 

the Bessarabian German Colonies 

(1814/1940) in the Interviews of the 

Descendants of the first Settlers // 

Conferința științifică internațională 

„Perspectivele și Problemele Integrării în 

Spațiul European al Cercetării și 

Educației”, Universitatea de Stat „B.P. 

Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2018. – 

Volumul II. – р. 239 – 243. 

5. Häfner, Hugo. Lebensraum Bessarabien 

// Heimat-Kalender, 1983. – S. 30 – 72. 

6. Häfner, Hugo. Lebensraum Bessarabien 

// Heimat-Kalender, 1987. – S. 153 – 

184. 

7. Müller Edwin. Zur Erinnerung an 

Parapara, das südlichste deutsche Dorf 

Bessarabiens. – Heimat-Kalender, 1986. 

– S. 108-112. 

Семінарське  заняття (4 год.): 

1. Діалектна лексика та іншомовні 

запозичення в групах назв рослин. 

2. Діалектна лексика та іншомовні 

запозичення в групах назв тварин.  

3. Діалектна лексика та іншомовні 

запозичення в групах назв страв та 

напоїв. 

4. Діалектна лексика та іншомовні 

запозичення в групах назв побутових 

предметів. 

5. Діалектна лексика та іншомовні 

запозичення в групах лексичних 

одиниць зі значенням “родинні 

зв’язки”. 

6. Діалектна лексика та іншомовні 

запозичення в групі слів-контакторів 

та ін.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Укладання короткого словника запозиченої 

лексики в мові німецьких колоністів 

Бессарабії (50 од.) 

 

1. Schmidt, Ute. Die Deutschen aus 

Bessarabien. Eine Minderheit aus 

Südosteuropa Ostsüdeuropa (1814 bis 

heute). – Böhlau Verlag GmbH & Cie, 

Köln, 2004. – 600 S. 

 

Тема № 5. Мовні аспекти німецької культури в фольклорному дискурсі 

колоністів Бессарабії.       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Традиції німецьких колоністів 

Бессарабії в аспекті 

лінгвокультурологічного опису. 

2. Лінгвокультурна специфіка 

літературних (поетичних та прозових) 

творів німецьких колоністів. 

3. Обрядовий дискурс німецьких 

колоністів. 

 

1. Головіна Н.Б. Переклад слів-реалій 

весільного дискурсу бессарабських 

німців (1814/1940) // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні технології 

навчання іноземних мов та культур у 

загальноосвітніх і вищих навчальних 

закладах». Збірник наукових праць. – 

Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. – 136 с. – С. 

25 – 29. 



Семінарське  заняття (6 год.): 

1. Характеристика фольклорного 

дискурсу (казки, легенди, забобони, 

жарти, анекдоти тощо). 

2. Лексика обрядів, звичаїв, традицій, 

свят та подій:  

-хрещення,  

-наречення,  

-конфірмації,  

-заручин,  

-весілля,  

-розлучення,  

-поховання.  

3. Лексичні номінанти німецького 

колоністського повсякденного та 

святкового вбрання:  

-назви жіночих прикрас, 

-жіночого та чоловічого одягу, взуття. 

2. Головіна Н.Б. Традиції виховання 

любові до праці в німецьких колоніях 

Бессарабії (1814/1940) // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції “ІІ Дунайські наукові 

читання: духовно-творча константа 

морального розвитку особистості” (23 

вересня 2016 року, ІДГУ). – С. 114 – 

117.  

3. Головина Наталия. Национальный 

“язык” немецких обрядов от рождения 

до погребения в колониях Бессарабии 

(1814/1940) // Conferința științifică 

internațională “Perspectivele și 

Problemele Integrării în Spațiul 

European al Cercetării și Educației”, 

Universitatea de Stat “B.P. Hasdeu” din 

Cahul, 7 iunie 2017, Volumul II. – 430 р. 

– С. 222 – 226. 

4. Gäckle, Herbert. Geschichte der 

Gemeinde Alt-Posttal (Bessarabien). 

Herausgegeben vom Alt-Posttaler 

Heimatausschuß zum 160. Jahrestag der 

Gründung der Gemeinde 1823-1983. – 

1028 S. 

5. Golovina, Natalia. Die ländliche 

Baukunst der deutschen Ansiedler in 

Bessarabien (1814/1940) und ihr 

sprachliches Abbild // Balti: 

Universitatea de Stat “Alecu Russo”, 

2017. – 409 р. – р. 62 – 71. 

6. Golovina, Natalia. Flora and Fauna of 

the Danube Region in the folk Medicine 

Texts of Bessarabian Germans 

(1814/1940): pragmatic Aspect // Journal 

of Danubian Studies and Research. – Vol 

7, No 2 (2017) – р. 83 – 100. 

7. Golovina, Natalia. Забавные истории из 

жизни немецких колонистов 

Бессарабии (1814/1940) в 

лингвокультурологическом обзоре // 

Perspectivele și Problemele Integrării în 

Spațiul European al Cercetării și 

Educației - Universitatea de Stat „B.P. 

Hasdeu” din Cahul. – Vol 7, Part 2 

(2020) р. 461-465. 

8. Kludt, Wilhelm. Die deutschen 

Kolonisten in Bessarabien in ihrem 

sittlichen und religiösen Zustande. Bis 

zum Jahre 1861. – Odessa, 1900. – 69 S. 

9. Schmidt, Ute. Die Deutschen aus 

Bessarabien. Eine Minderheit aus 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготовка презентації з обраного питання 

семінару (6-8 слайдів) 



Südosteuropa Ostsüdeuropa (1814 bis 

heute). – Böhlau Verlag GmbH & Cie, 

Köln, 2004. – 600 S. 

10. Winkler-Lütze, Ella. Meine Freundin 

Tanja und andere Erinnerungen. – 

Waiblingen,1984 – 192 S. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

 

Відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» присутність студентів на семінарських заняттях є  обов’язковою, крім 

випадків, коли студент не може цього зробити з поважних причин, підтверджених 

документально. У такому випадку його надається право на відпрацювання пропущеного 

заняття у двотижневий термін після повернення до навчання. У разі, якщо студент не 

використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних 

причин, йому нараховується за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються 

за індивідуальним графіком, мають у повному обсязі виконати додаткові індивідуальні 

завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній 

роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної 

причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата виконання МКР.  

 

Політика академічної доброчесності 

 

Студенти мають знати та неухильно виконувати «Кодекс академічної доброчесності ІДГУ».  

Академічний плагіат у доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. 

Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для 

дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю - модульна контрольна робота 

 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі та включає завдання з аналізу 

тексту за параметром його лінгвокультурної (національної і регіональної) специфіки, який 

здійснюється за наступним Алгоритмом його проведення та викладу: 

 

Блок І: 

❖ Charakterisierung der kommunikativen Strukturierung des Textes. 

●  Bestimmung der Ziel- und Hilfsinformationen im Text.  

Блок ІІ: 

❖ Analyse des semantischen Ausformung des Textes. 

● Analyse der denotativen Komponente im Text. 

- Beschreibung der Merkmale lexikalisch-semantischer Darstellungen von 

kognitiven und       

            pragmatischen Kontexten;  

- Analyse der sprachlichen Ausdrucksformen temporaler Orientierung des 

Textes; 

- Analyse der sprachlichen Ausdrucksformen lokaler Orientierung des Textes; 

- Analyse der sprachlichen Mittel der regionalen Markierung des Textes. 

● Analyse der emotiven Exponente im Text. 

- Charakterisierung der emotional-expressiven Ausdrucksmittel; 



- Bestimmung der ästhetischen Funktionen der expressiven Komponente im 

Text. 

● Analyse der kommunikativ bedingten Thema-Rhema-Struktur. 

Блок ІІІ. 

❖ Schlussfolgerungen aus der Textanalyse ziehen. 

 

Приклад тексту для аналізу 
 

Seit 1930 mußte die amtliche oder bürgerliche Trauung erst in der Gemeindekanzlei (Primaria) 

vollzogen werden. Der Bürgermeister (Primär) war auch Standesbeamter und vollzog die 

Eheschließung. Der Gemeindeschreiber (Notar) machte die Eintragung im Register und hat alles 

vorgelesen. Nachdem der Bräutigam, die Braut und zwei Zeugen unterschrieben hatten, wurde das 

Siegel aufgedrückt und von beiden Amtspersonen unterzeichnet. Diese Ziviltrauung ist gewöhnlich 

einen Tag vor der kirchlichen Trauung durchgeführt worden. Am Abend vor dem Hochzeitsfest 

haben manche noch den Polterabend gefeiert. Am nächsten Morgen hat man der Braut das lange 

weiße Brautkleid angezogen, sie mit Schleier, Myrtenkranz und Blumen geschmückt. Der 

Bräutigam hat sich inzwischen den neuen schwarzen Hochzeitsanzug angezogen, dann steckte ihm 

die Braut das Sträußchen an. Die Brautmädchen steckten ihren bestimmten Brautbuben auch die 

Sträußchen an. Man versammelte sich im Hochzeitshaus, wo der Küsterlehrer oder ein anderer 

Mann die Hausandacht hielt. Das Brautpaar verabschiedete sich von ihren Eltern und Angehörigen. 

Die Fahrer mit ihren geschmückten Pferden, Kutschen, Wagen oder Schlitten warteten schon auf 

dem Hof. Das Brautpaar fuhr gewöhnlich in der Kutsche. So ging die Fahrt in schnellem Tempo 

nach Tarutino, wo der Pastor die Trauung in der Kirche vollzog. 

Eine nicht mehr ledige Braut mußte vorher den Kranz ablegen. Der Bräutigam und die 

Brautbuben kauften Bonbons (Zuckerla) und Schokolade für die Braut, Brautmädchen und Kinder. 

Die ganze Hochzeitsgesellschaft fuhr zum Photographen um Bilder zu machen. Manche bestellten 

ihn ins Hochzeitshaus, wo die meisten Gäste auf das Hochzeitsbild kamen. Die Rückfahrt ging 

noch schneller und manchmal hat man sogar Wettfahrten gemacht. Der ganze Hochzeitszug fuhr 

durch das Dorf und viele Zuschauer standen vor den Höfen. Auf dem Hochzeitshof standen die 

jungen Buben mit ihrem Schießzeug hinter der Mauer und sobald das Brautpaar durch das Hoftor 

fuhr, fingen alle an zu schießen. Mit dieser Knallerei hat man dem jungen Paar viel Glück und 

Segen gewünscht.  

 

Форма підсумкового контроля - залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Шкала оцінювання: ECTS та національна 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 відмінно   

80-89 
добре  

65-79 

55-64 
задовільно  

50-54 

30-49   

незадовільно  1-29 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

10 балів (проміжний 

контроль) – за 



семінарських заняттях та виконання 

практичних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів (поточний контроль) 
6 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС 

в 

ІДГУ». 

 

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. 



 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Вид        Максимальна кількість балів 

Аналіз тексту/укладання словника 

спеціальної лексики  

5 

Доповідь (за змістом завдань самостійної 

роботи) 

5 

Презентація 5 

Критеріями оцінювання аналізу тексту/укладання словника є вміння студента визначати 

ключові поняття проблеми, застосовувати різні форми роботи з матеріалом, оперувати 

широким набором наукових, навчально-методичних та лексикографічних джерел, правильно 

викладати та оформлювати результати роботи. 

Критеріями оцінювання доповіді є: логічність та послідовність у викладенні матеріалу, 

дотримання граматичних та стилістичних норм викладу, високий темп та коректність 

мовлення, вміння робити висновки. 

Оцінювання презентації здійснюється за такими критеріями: відповідність змісту презентації 

темі; наявність правильно оформленої презентації та якісно підготовленої практичної 

розробки; дотримання вимог щодо технічного й естетичного оформлення роботи  та 

орфографічного, лексико-граматичного й стилістичного стандартів.  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

Частина загальної характеристики тексту 

(Блок І Алгоритму) 

       3 

Основна частина аналізу тексту (Блок ІІ)      5 

Заключна частина аналізу тексту (Блок ІІІ)     2 

Усього:     10 

 

Оцінка за семестр з дисципліни “Мовні аспекти історії німецьких колоній Бессарабії 

(1814/1940)” виставляється по завершенні її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за 

результатами поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3) 

контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під час заліку не 

передбачено.  

 

 

Викладач    _____________________   Головіна Н.Б.   
                 (підпис)       (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології та методики навчання 

іноземних мов ІДГУ, протокол № ____ від «___» ______________ 20___ р. 
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