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І. Опис дисципліни 
Шифр дисципліни 01 Освіта/ Педагогіка

Загальні характеристики 
дисципліни

Навчальне навантаження 
з дисципліни

Методи навчання і форми 
контролю

Галузь знань 
01 освіта/ педагогіка

Кількість кредитів - 6 Методи навчання

Спеціальність
011 науки про освіту

Загальна кількість годин -  

180

Д е н н а З а о ч н а
Освітній рівень (доктора 
філософії)

Лекції:

Семінарські (практичні) 
заняття:

Нормативна/вибіркова 60 60
Лабораторні заняття: Форми поточного контролю

Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом - 
перший

Індивідуальна робота:

Семестр
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 4

120 120 Форма підсумкового 
контролю:
Залік та екзамен

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС:

Мова навчання - англійська

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукової іноземної 
мови (зокрема особливості фонологічної, граматичної систем, особливості 
лексичного складу мови, яка вивчається) і правил її функціонування в 
процесі іншомовної комунікації на матеріалі наукової фахової літератури..

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни Іноземна мова (німецька) 
включає таки суміжні дисципліни, як: практична граматика, практична 
фонетика, практика усного та писемного мовлення, академічне письмо, 
переклад іншомовного тексту, стилістика.

Мета і завдання навчальної дисципліни 
Мета програми:

- практична: формувати в аспірантів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетентності;

- когнітивна: формувати в аспірантів когнітивну компетентність у 

взаємозв'язку з іншими видами компетентностей;



- емоційно-розвиваюча: формувати в аспірантів позитивне ставлення до 

оволодіння як мовою, так і культурою німецькомовного світу;

- освітня: розвивати в аспірантів здатність до самооцінки і

самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс навчання в 

аспірантурі й стане передумовою їх наступного професійного росту;

- науково-професійна: формувати в аспірантів науково-професійну 

компетентність шляхом ознайомлення їх з тематикою наукового матеріалу на 

основі вивчення іншомовних джерел та залучення до виконання професійно- 

орієнтованих завдань;

- виховна: виховувати і розвивати в аспірантів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами.

Для успішного досягнення поставленої мети передбачається реалізація 

таких завдань:

1. Сформувати базовий понятійний апарат.

2. Забезпечити формування навичок використання здобутих знань завдяки 

аналізу наукових текстів і вживанню активної та пасивної лексики.

3. Здійснювати пошук лексичного матеріалу з урахуванням 

функціонально-комунікативного підходу.

У завдання навчання німецької мови аспірантів та пошукачів входить:

- навчання мовлення. Завданням курсу є розвиток природно

мотивованого монологічного і діалогічного мовлення. Навички 

монологічного мовлення мають забезпечувати можливість підготовки 

інформації стосовно проблеми, мети, методів і засобів дослідження, цінності 

дослідження, експерименту, обробки даних, отриманих результатів та інших 

аспектів наукової роботи. Аспіранти та здобувачі повинні вміти вести 

наукові дискусії та спілкуватися на рівні побутової тематики та ситуацій, 

пов’язаних із перебуванням у закордонному відрядженні;



- навчання аудіюванню. Завдання полягає у розвитку навичок 

сприйняття і розуміння монологічних і діалогічних висловлювань носіїв 

мови в межах професійної та побутово-ситуативної тематики на рівні 85— 

90% інформації при темпі її пред’явлення 120—150 слів на хвилину.

- навчання читання спеціальної фахової літератури. Завданням ставиться 

подальший розвиток навичок оглядового, інформативного і глибинного 

читання на матеріалах оригінальної наукової інформації з фаху. Оглядове 

читання передбачає вміння ознайомлюватися з тематикою наукового 

матеріалу та стисло давати характеристику загального уявлення про його 

зміст. Інформативне читання спрямоване на розвиток теми і загальну 

аргументацію та розуміння основних положень змісту. Глибинне читання 

передбачає повне і точне розуміння тексту.

- навчання правопису та граматики. Письмо іноземною мовою має 

важливе значення для розвитку навичок мовлення. З цією метою передбачено 

виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи 

конспектів до прочитаного, виклад змісту прослуханого чи прочитаного у 

письмовому вигляді (в т. ч. у формі анотацій і рефератів), написання 

доповідей і повідомлень, приватних і ділових листів, інших основних видів 

документації (заяв на участь у конференції, складання стислого 

автобіографічного нарису тощо).

- навчання перекладу. Усний і письмовий переклад з іноземної мови 

рідною може використовуватися як засіб опанування іноземної мови, прийом 

розвитку навичок і умінь читання та як ефективний спосіб контролю повноти 

і точності розуміння. Для формування навичок перекладу необхідно знати 

певні відомості про особливості мови і стилю, основні питання теорії і 

практики перекладу наукової і технічної літератури, а саме: поняття 

перекладу, еквівалент і аналог, перекладацькі трансформації, способи 

компенсації змістових втрат при перекладі, контекстуальні заміни, 

багатозначність слів, збіг і розбіжності значень інтернаціональних слів, 

"фальшиві друзі перекладача" тощо;



- навчання анотуванню і реферуванню. Навчання способів анотування і 

реферування (рідною й іноземною мовами) має бути спрямоване на 

вироблення навичок і умінь оформлення отримуваної інформації. 

Анотування й реферування використовується також як прийом контролю 

щодо розуміння тексту. Практичним заняттям з анотування й реферування 

має передувати засвоєння таких теоретичних засад, як призначення, 

структура та особливості мови анотації і реферату; види анотацій (описова, 

реферативна) і рефератів (реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий 

реферат); як основні положення порівняльної стилістики української та 

німецької мов, зокрема стосовно наукового мовлення. Сформовані навички і 

вміння мають давати можливість писати німецькою мовою анотації до 

наукових статей, доповіді, підбирати матеріали дослідження, реферувати 

німецькомовні джерела українською мовою з оглядовою метою тощо.

Основні результати навчання та компетентності, які вони формують:
№ з/п Результати навчання Компетентності

1. Знати:
систему німецької мови та 
закономірності її функціонування в 
процесі іншомовної комунікації 

Вміти:
використовувати здобуті знання для 
вирішення практичних завдань 
іншомовної комунікації в 
академічній та професійній сферах

Лінгвіст ична  -
здатність 
використовувати 
знання про основні 
аспекти системи 
англійської мови, 
правил її 
функціонування в 
процесі іншомовної 
комунікації; 
здатність володіти 
англійською мовою у 
науково-професійних 
цілях на рівні В 2

2. Знати:
лексичний мінімум наукового 
фахового мовлення в обсязі 
навчальної програми курсу; 
фонетичні, семантичні та синтаксичні 
правила і закономірності німецької 
мови

Комунікат ивна-
здатність сприймати 
та продукувати 
іншомовне мовлення 
відповідно до умов 
мовленнєвої 
комунікації, до



Вміт и:
спонтанно та вільно висловлюватись 
у межах побутових, академічних, 
наукових та професійних тем, брати 
участь у дискусіях та дебатах, 
використовуючи при цьому 
лексичний мінімум з програмних 
тем курсу

ситуації спілкування 
з урахуванням 
адресата і характеру 
взаємодії партнерів

3. Знати: Комунікат ивна -
прийоми структурної побудови здатність правильно
наукового тексту німецькою мовою, застосовувати
засоби його зв’язності та цілісності, лексико-семантичні та
стратегії та основні способи граматичні
перекладу наукових текстів різних перекладацькі
структурних типів трансформації для
Вміти: адекватного перекладу
застосовувати здобуті базові поняття наукового тексту за
теорії перекладу, навички лексичних фахом та адекватної
та граматичних трансформацій при побудови
перекладі наукових текстів повідомлення в
професійного спрямування процесі спілкування

4. Знати: П рофесійна -
мовні форми, властиві для офіційних Здатність
та розмовних регістрів академічного і використовувати

професійного мовлення, знання синтаксичних,
лексичні, синтаксичні особливості та морфологічних та
основні принципи написання різних лексичних
видів наукових робіт особливостей

Вміти: організації німецької
презентувати результати власних мови при написанні
наукових досліджень на різних видів наукових
міжнародних наукових робіт (тези, анотації,
конференціях, семінарах; реферати, резюме

5.

оформляти німецькою мовою статті 
відповідного фаху адекватними 
лексичними, граматичними та 
стилістичними засобами

тощо)

Соціокультурна-
Знати: здатність здійснювати

Основні особливості монологічне, діалогічне
соціокультурного розвитку мовлення, враховуючи
англомовних країн та соціально- соціокультурні
культурний контекст функціонування особливості



мови функціонування
німецької мови

Вміт и:
моделювати певний комунікативний 
акт монологічного /діалогічного 
мовлення з урахуванням культурно- 
специфічних особливостей 
німецької мови

Тематичний план дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 годин.

№
з/п Назви модулів і тем

Кількість годин 
(д е н н а  ф о р м а  

н а в ч а н н я )

Кількість годин 
(за о ч н а (в е ч ір н я )  ф о р м а  

н а в ч а н н я )
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1. UNIVERSITATEN, IHRE 
STRUKTUR UND STUDIUM

10 10 20

2. AKADEMISCHE TITEL UND 
DOKTORANDENSTUDIUM

10 10 20

3. ANMELDUNG ZUR 
KONFERENZ, ABSTRACT

10 10 20

4. INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT UND 
FORSCHUNGSAUFENTHALTE

10 10 20

5. FORSCHUNGSARBEIT 10 10 20
6. VORTRAGE UBER DIE 

FORSCHUNG UND 
PRASENTATIONEN 
WISSENSCHAFTLICHER 
ARTIKEL

10 10 20

Разом: 60 10 120



Зміст дисципліни

№
з/п Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть
годин

СО еа

1.
1.1.

1.2.

1.3

1.4

1.5

Модуль І. UNIVERS IT ATEN. IHRE STRUKTUR UND STUDIUM 
Тема 1. Die Bildung im 21. Jahrhundert. Die beruhmtesten 
Universitaten. Grundreformen.
Тема 2. Nationale Padagogische Mykhajlo-Drahomanov-Universitat. 
Geschichte. Struktur. Doktorandenkurs.
Тема 3. Das moderne Universitatssystem an der Berliner Humboldt- 
Universitat und an der Ludwig-Maximilian-Universitat Munchen. 
Тема 4. Uberprufung der Grammatik: Verbformen im Prasens und im 
Perfekt. starke Verben und ihre Deklination. Adverbien.
Тема 5. Uberprufung der Grammatik: Prateritum und 
Plusquamperfekt. Lokalprapositionen.

10
2

2

2

2

2

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Модуль II. AKADEMISCHE TITEL UND 
DOKTORANDENSTUDIUM
Тема 1. Akademische Titel im Ausland. Akademische Titel in der 
Ukraine. Doctor of Philosophy.
Тема 2. Weiterbildungsprogramme. Aufnahmeprufungen und 
Anforderungen. Die Wichtigkeit der kunftigen Bildungsetappe.
Тема 3. Karriere im akademischen Bereich. Wie kann man das 
Studium mit der Arbeit verbinden.
Тема 4. Der wissenschaftliche Stil. Die Besonderheiten 
wissenschaftlicher Texte: Struktur. Klischees.
Тема 5. Uberprufung der Grammatik: Futur I und Futur II. 
Passivformen der Verben.

10

2

2

2

2

2

3.
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

Модуль III. ANMELDUNG ZUR KONFERENZ. ABSTRACT 
Тема 1. Anmeldungsformular. Abstractabgabe. passende Lexik. 
Тема 2. Vortrag. Wie kann man zum erfolgreichen Redner 
werden. Die Wahl des Themas und des Stoffes. Beachtung der 
Regeln des Sprechaktes.
Тема 3. Das Abstract und seine Struktur. Satzzeichenlehre.
Das Forschungsthema und der Forschungsgegenstand.
Тема 4. Uberprufung der Grammatik: Konjunktiv I und Konjunktiv 
II.
Тема 5. Uberprufung der Grammatik: Infinitive und 
Infinitivkonstruktionen. Der Vergleich. Test.

10
2
2

2

2

2

4 Модуль IV. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT UND 
FORSCHUNGSAUFENTHALTE

10

4.1

4.2

4.3

Тема 1. Zum Forschungsaufenthalt in Deutschland. Kulturelle 
Traditionen. passende Lexik. Im Flughafen. Hotelreservierung. 
Austausch mit KollegInnen.
Тема 2. Zum Forschungsaufenthalt in Osterreich. Kulturelle 
Traditionen. Zeit- und Ortsplan. Essen mit KollegInnen. Stereotype 
uber verschiedene Nationen.

2

2

ле
кц

ій



4.4 Тема 3. Projektdokumentation. Aufbereitung und Wahl der besten 
Form. Der offlzielle Brief, seine Struktur und Form. 2

4.5 Тема 4. Lebenslauf und Bewerbung. Bildungshintergrund. Der 
Gebrauch von Klischees. 2
Тема 5. Uberprufung der Grammatik: Partizipialadverbien, erweiterte 
Attribute, Modalverben.

5 Модуль V. FORSCHUNGSARBEIT 10
5.1 Тема 1. Wer kann die Forschungsarbeit betreuen? 

Doktorandenrechte. Tagesroutine. Freizeitgestaltung. 2
5.2 Тема 2. Termini in der Forschung. Warum habe ich gerade diesen 

Forschungsbereich gewahlt? Mein Beruf. 2
5.3 Тема 3. Forschungsmethoden: Allgemeine und fachliche. Wie kann 

man den Arbeitstag produktiv gestalten? Gesunde Lebensfuhrung. 2
5.4 Тема 4. Ubersetzung von Fachtexten. Fachliteratur in 

Naturwissenschaften. Methoden. 2
5.5 Тема 5. Uberprufung der Grammatik: Indirekte und erlebte Rede. 

Nebensatze.
2

6 Модуль VI. VORTRAGE UBER DIE FORSCHUNG UND 
PRASENTATIONEN. WISSENSCHAFTLICHER ARTIKEL

10

6.1 Тема 1. Der Unterschied zwischen mundlicher und schriftlicher 2
Darbietung der Forschungsergebnisse. Struktur eines 
wissenschaftlichen Artikels.

6.2 Тема 2. Die beruhmtesten Wissenschaftler Deutschlands in meinem 
Forschungsbereich. Prasentationen von Doktoranden.

2

6.3 Тема 3. Die beruhmtesten Wissenschaftler Osterreichs und der 
Schweiz in meinem Forschungsbereich. Prasentationen von 
Doktoranden.

2

6.4 Тема 4. Uberprufung der Grammatik: Satzreihe, Konjunktionen. 2
6.5 Тема 5. Lexikalisch-grammatischer Test. 2

4.2. Плани практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Das Studium. Das Doktorandenstudium. 2
2. Wie wird man zum erfolgreichen Lehrer. Moderne Herausforderungen. 2
3. Die Bildung in Deutschland. 2
4. Verbformen im Prasens und im Perfekt, starke Verben und ihre 

Deklination, Adverbien.
4

5. Das wissenschaftliche Schreiben. Hauptprinzipien. 4

6. Das Auslandsstudium. Akademische Titel. 2
7. Doktorandenverpflichtungen im Studium. Arbeit und Studium. 2
8. Prateritum und Plusquamperfekt. Lokalprapositionen. 4
9. Die Auslandsdienstreise. Die wissenschaftliche Konferenz. 2



10. Der offizielle Brief. 2
11. Lebenslauf und Bewerbung. Padagogische Erfahrungen. 2
12. Futur I und Futur II, Passivformen der Verben. 4
13. Konferenzformulare und -  Papiere. Gebrauchliche Lexik. 2
14. Die Besonderheiten einer Prasentation. 2
15. Wie weckt man das Interesse beim Publikum? 2
16. Grammatische Schwierigkeiten bei der Ubersetzung der 

wissenschaftlichen Schriften in Deutsch.
4

17. Methodik einer wissenschaftlichen Analyse. Gebrauchliche Termini. 2
18. Die Struktur eines wissenschaftlichen Beitrags und seine Bestandteile. 4
19. Konjunktiv I und Konjunktiv II. Infinitive und Infinitivkonstruktionen. 4
20. Kohasion und Koharenz in wissenschaftlichen Texten. 4
21. Indirekte Rede im Deutschen 2
22. Doktorandenprufungen und Qualifikationen. 2

Разом 60

Організація самостійної роботи студентів

Основними завданнями самостійної роботи аспірантів є підготовка і виконання 
поточних навчальних практичних завдань, підготовка необхідних документів 
німецькою мовою для заліку (реферат включно), а також самостійне вивчення 
окремих розділів дисциплін під керівництвом викладача.

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Redewendungen und Struktur von Abstracts zu wissenschaftlichen 
Artikeln.

4

2. Zusammenfassung zu einem wissenschaftlichen Problem. 6
3. Abstracts zu ukrainischen wissenschaftlichen Artikeln. 6
4. Termini zum Forschungsthema 8
5. Gebrauchliche Termini zum Thema “Die Ausbildung”. 8
6. Die Besonderheiten der wissenschaftlichen Texte auf Deutsch. 6
7. Die Ubersetzung wissenschaftlicher Texte vom Deutschen ins 

Ukrainische.
12

8. Berlin ist ein besonderer Ort furs Studium. (Prasentantion). 6
9. Geschichte und Gegenwart des Doktorandenstudiums. (Prasentstion). 6
10. Probleme im Studium. Bildungsreform. 6
11. Wissenschaftliche Werke furs Studium. Quellenliste. 8
12. Konferenzpapiere. 6
13. Die Prasentation uber die beruhmtesten Wissenschaftler des eigenen 

Forschungsgebietes.
8

14. Deutsche Konferenzsprache. 6
15. Errungenschaften und Fehlentscheidungen in verschiedenen 

Bildungssystemen.
8

16. Fachliteraturliste zum Forschungsthema. Worterbucher. 6
17. Schreiben: “Mein Forschungsthema”. 8

Разом 120



Контроль якості знань студентів 

Форми і методи поточного контролю

Систематичний контроль є дієвим способом закріплення знань, 

навичок і вмінь, важливим засобом управління процесом засвоєння 

навчального матеріалу.

Поточний контроль передбачає регулярний облік і контроль виконання 

різних видів домашніх завдань.

Метою проміжного контролю є перевірка результатів удосконалення 

навичок і вмінь і може проводитися тричі протягом курсу навчання у вигляді 

поточних тестів, презентацій, перекладів, анотацій, написання листів тощо.

Форми і методи підсумкового контролю

Підсумковий контроль з дисципліни Іноземна мова (німецька) складається з 
двох етапів: залік та екзамен.

До заліку здобувач або аспірант повинен виконати наступні завдання:

- написати анотації двох українських статей німецькою мовою за 
темою дослідження, кожна 500 знаків (одна літера -  один знак);

- зробити переклади статей або уривків з наукової книги, монографії 
тощо за темою дисертаційного дослідження загальним обсягом -  
20000 знаків з німецької мови на українську;

- скласти словник-мінімум, який має не менше, ніж 100 іншомовних 
термінів, необхідних для подальшої наукової роботи та 
перекладених на українську мову;

- написати повідомлення німецькою мовою «Моя дослідницька 
робота», де обґрунтовується обрана тема, її наукова новизна та 
необхідність подальшого пошуку в цьому напрямку (обсяг до двох 
друкованих сторінок);

- подати реферат українською мовою, який базується на оригінальних 
наукових німецькомовних автентичних джерелах (мінімально -  
п’ять), безпосередньо пов’язаних з темою дисертаційного 
дослідження. Реферат повинен мати план, вступ, декілька розділів,



висновки та анотацію іноземною мовою (до 1 друкованої сторінки), 
список використаних джерел. Реферат повинен бути оформлений за 
вимогами щодо написання кандидатських дисертацій, загальний 
обсяг -  20-25 сторінок. Метою написання реферату є перевірка 
вміння аспіранта або здобувача читати, розуміти та аналізувати 
зміст наукової літератури німецькою мовою та реферувати основні 
ідеї рідною мовою.

На заліку з аспірантом або здобувачем проводиться співбесіда щодо 
прочитаної наукової літератури. Йому пропонується уривок для читання та 
перекладу з наукової книги. На заліку він подає словник-мінімум, своє 
повідомлення про наукову роботу та реферат для перевірки, лист наукових 
джерел німецькою мовою щодо свого дослідження. Також враховуються 
результати заключного тесту після практичних занять з німецької мови.

Залік оцінюється «зараховано» або «незараховано». При позитивному 
оцінюванні аспірант або здобувач допускається до екзамену за наказом 
ректора.

«Зараховано» на заліку виставляється, якщо аспірант або здобувач 
відзвітував про прочитану наукову літературу, своєчасно подав словник 
термінів, зробив повідомлення на тему «Mein Forschungsthema» та подав 
україномовний реферат огляду наукових джерел, прочитаних німецькою 
мовою.

«Незараховано» виставляється, якщо аспірант або здобувач не виконав 
вимог до заліку.

Вимоги до оформлення реферату

Реферат друкують на аркуші паперу формату А4 (міжрядковий 

інтервал -  1,5). Абзацний виступ має бути однаковим по всій роботі і 

дорівнювати 5 знакам (1,25 -  1,3 см). Поля: ліве -  30 мм; праве -  10 мм; 

верхнє та нижнє -  20 мм. Шрифт Times New Roman. Номер сторінки 

зазначається у правому верхньому куті.

Реферат має містити такі елементи:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Основна частина з 2 -  3 розділів (теоретичний, практичний, методичний).



5. Висновки.

6. Словник основних понять (100 термінів).

7. Список використаних джерел.

8. Додатки (за необхідністю).

9. Резюме іноземною мовою дослідження (1 сторінка).

Зміст та структура кандидатського екзамену з німецької мови

Кандидатський екзамен з німецької мови складається з чотирьох 
питань.
П ерш е питання
1. Читання, письмовий переклад автентичного наукового фахового тексту з 

німецької мови на українську та його обговорення. Обсяг 2000 друкованих 
знаків. Час виконання -  40 хвилин. Допускається використання словників.

Друге питання

2. Лексико-граматичний тест. Рівень В2. Час виконання -  20 хвилин.

Третє питання
3. Співбесіда німецькою мовою з питань наукового дослідження.

т  л  • • •  • •Критерії оцінювання кандидатського іспиту

1. При оцінюванні кандидатського екзамену враховується змістовність 
та ґрунтовність всіх відповідей аспіранта або здобувача на питання 
екзаменаційного білету, мовна, комунікативна, лінгвокраїнознавча 
та фахова компетентності аспіранта або здобувача, лексико- 
граматичний тест та реферат. Оцінювання відповідей здійснюється 
відповідно до вимог з конкретних питань.

Т. ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Читання, переклад та обговорення наукового
тексту.



Оцінка «Відмінно» 
виставляється за:

Уміння виразного читання вголос уривка 
тексту, коректну фонетичну та інтонаційну 
презентацію тексту. Повне розуміння тексту, 
повний адекватний літературний переклад. 
Допускається 3-4 помилки граматичного або 
лексичного характеру.

Оцінка «Добре» 
виставляється за:

Уміння виразного читання вголос уривка 
тексту, коректну фонетичну та інтонаційну 
презентацію тексту. Достатньо повне 
розуміння тексту, адекватний літературний 
переклад зазначеного уривка. Допускається 5
6 помилок граматичного або лексичного 
характеру.

Оцінка «Задовільно» 
виставляється за:

Невміння виразного читання вголос уривка 
тексту. Недостатньо коректну фонетичну та 
інтонаційну презентацію тексту. Недостатньо 
точне і повне розуміння тексту і тому 
недостатньо адекватний переклад зазначеного 
уривка. Допускається 7-8 помилок 
граматичного або лексичного характеру.

Оцінка «Незадовільно» 
виставляється за:

Нерозуміння тексту. Невміння виразного 
читання вголос уривка тексту. Некоректну 
фонетичну та інтонаційну презентацію 
тексту. Нерозуміння основного змісту тексту, 
неадекватний переклад зазначеного уривка. 
Більше ніж 8 помилок граматичного або 
лексичного характеру.

Ш. ТРЕТЄ ПИТАННЯ: Діалогічне мовлення.
Оцінка «Відмінно» 
виставляється за:

Вільне володіння діалогічним мовленням. 
Уміння вести бесіду на основі заданої 
комунікативної ситуації, аргументовано 
висловлювати свою думку. Кількість 
розлогих висловлювань -  12-15. При 
оцінюванні діалогічного мовлення 
враховуються такі параметри: лексична та 
граматична правильність, варіативність 
структур та лексичних словосполучень, 
змістовність досягнення комунікативної мети, 
логічна послідовність висловлення, 
стилістична відповідність мовних засобів.



Допускаються 1-3 помилки граматичного або 
лексичного характеру.

Оцінка «Добре» 
виставляється за:

Достатньо вільне володіння діалогічним 
мовленням. Уміння вести бесіду на основі 
заданої комунікативної ситуації, достатньо 
аргументовано висловлювати свою позицію. 
Кількість розлогих висловлювань -  10-12. 
При оцінюванні діалогічного мовлення 
враховуються такі параметри: достатня 
лексична та граматична правильність, 
достатньо зв’язне та логічно послідовне 
висловлення. Допускаються 4-6 помилок 
граматичного або лексичного характеру.

Оцінка «Задовільно» 
виставляється за:

Недостатньо вільне володіння діалогічним 
мовленням. Невміння вести бесіду на основі 
заданої комунікативної ситуації та 
недостатньо аргументоване висловлювання 
своєї думки з-за недостатнього запасу слів. 
Знижений темп мовлення, кількість 
висловлювань -  8-10. Допускаються 7-8 
помилок граматичного або лексичного 
характеру.

Оцінка «Незадовільно» 
виставляється за:

Невміння вести бесіду на основі заданої 
комунікативної ситуації з-за недостатнього 
запасу слів. Знижений темп мовлення. 
Кількість висловлювань менше, ніж 6. 
Більше, ніж 8 помилок граматичного або 
лексичного характеру.

ДРУГЕ ПИТАННЯ
На кандидатському іспиті аспірант або здобувач виконує комплексний тест, 
побудований на базі тематики курсу навчання у вищих навчальних закладах, 
з метою контролю та оцінки рівня сформованості лінгвістичної 
(орфографічної, лексичної, граматичної), лінгвопрофесійної компетентності 
та тестування рівня сформованості вмінь та навичок мовленнєвої діяльності: 
читання, писемного мовлення, лексико-граматичної компетентності.
Час виконання тесту -  20 хвилин.
За весь тест нараховується 100 балів:
Оцінка «відмінно» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах 90
100 балів;
Оцінка «добре» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах 75-89 
балів;
Оцінка «задовільно» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах 50
74 балів;



Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах 
нижче 50 балів.

Критерії комплексного оцінювання за результатами письмових та 
усних завдань на кандидатському екзамені

Підсумкова оцінка з іноземної мови на кандидатському іспиті 
виставляється на основі всіх складників:

1. реферат;
2. читання та переклад наукового тексту;
3. анотування україномовної статті;
4. лексико-граматичний текст;
5. співбесіда за темою «Meine Forschungsarbeit».

Кожний складник кандидатського екзамену оцінюється за 4-бальною шкалою 
(“5”, “4”, “3”, “2”). Підсумкова оцінка за кандидатський екзамен
обчислюється як середнє арифметичне з округленням до сотих долей.

Порядок переведення рейтингових показників 
_______ в європейські оцінки ECTS_________

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності
Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 
Практики

для заліку

90-100 А « 5 » відмінно

Зараховано
82-89 В « 4 » добре74-81 С
64-73 D « 3 » задовільно60-63 Е

35-59 FX
« 2 » незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

« 2 » не зараховано з 
можливістю повторного 

складання

УІІ. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

1. Баркарь У.Я., Гоцюк Н.М. Лексико-граматичні особливості німецьких 
та українських наукових лінгвістичних текстів //«Молодий вчений» •



No 2 (17) • лютий, 2015 р. - ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. - С.132-135. 
Режим доступу: http://molodvvchenv.in.ua/files/journal/2015/2/42-1 .pdf

2. Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). Підручник для 
студентів вищих навчальних закладів / Т.Р. Кияк, О.Д. Огуй, А.М. 
Науменко. -  Вінниця: Нова книга, 2006. -  592 с.

3. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. 
Структура наукового тексту / А. П. Коваль. -  Київ : Вища школа, 1970 
-  306 с.

4. Лалаян Н.С. Порівняльна граматика німецької та української мов = 
Vergleichende grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : 
навч. посібник для студ. Вищих навч. закладів / Лалаян Н.С., 
Подвойська О.В. -  Вінниця : Нова Книга, 2013. -  224 с.

5. Лещук Т.Й. Науково-технічна термінологія. Стан і перспективи: 
комплекс досліджень на прикладі нім. мови / Т.Й. Лещук. -Львів: 
Сполом, 2007.-814с.
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Зразки

завдань для перевірки знань з лексики та навичок читання.

Тексти німецькою мовою для читання та перекладу.

Варіант  1 

Einleitung

Die Einleitung besteht aus der Problemstellung und dem Erkenntnisziel der Arbeit 

(meist 1.1), sowie einer kurzen Beschreibung der Vorgehensweise/Methodik(1.2). 

Ziel der Problemstellung ist es zu begrunden, warum man sich mit diesem Thema 

naher auseinandersetzt. Dabei kann z. B. die Relevanz des Themas mit Zitaten 

oder Praxisbeispielen herausgearbeitet werden. Um das Ziel der Arbeit zu 

konkretisieren bietet es sich an, eine genaue Forschungsfrage zu formulieren und 

diese entsprechend in den folgenden Kapiteln zu beantworten bzw. herausarbeiten. 

Ggf. konnen in der Einleitung auch Ausgangshypothesen formuliert werden, die im 

Verlauf der Arbeit uberpruft werden. Solche Hypothesen mussen plausibel, aber 

nicht zwangslaufig wahr sein. Die Erhartung oder Falsifizierung erfolgt erst durch 

den Forschungsprozess der Arbeit.

Inhaltsverzeichnis und Gliederung

Die Gestaltung des Inhaltsverzeichnisses gibt Auskunft uber den logischen Aufbau 

der wissenschaftlichen Arbeit. Deswegen sollte das Verzeichnis ubersichtlich 

gestaltet werden und sich insbesondere durch inhaltliche Sinnhaftigkeit und 

Stringenz der Gliederungspunkte auszeichnen.

Das Inhaltsverzeichnis erfasst alle Bestandteile der Arbeit, mit Ausnahme des 

Deck- und Titelblattes und des Vorwortes. Alle im Hauptteil genannten 

Uberschriften mussen in das Verzeichnis ubernommen werden und umgekehrt.

Die Kapitel werden mit 1 beginnend fortlaufend nummeriert. Unterkapitel erhalten 

gestufte Abschnittsnummerierungen z. B. 1.1, wobei hinter der letzten Ziffer



kein Punkt gesetzt wird. Abschnitte auf der 3. Gliederungsebene werden 

entsprechend mit 1.1.1 beziffert usw. Es wird dringend empfohlen, nicht tiefer als 

bis zu drei Ebenen zu gliedern. Zu bedenken ist, dass Unterkapitel nicht fur sich 

alleine stehen, d.h. wird ein Punkt 1.1 eingefuhrt, muss zumindest auch ein Punkt 

1.2 folgen. Zu jedem Verzeichniseintrag gehort die entsprechende Seitenangabe. 

Die Anzahl der Gliederungspunkte sollte in einem angemessen Verhaltnis zum 

Umfang und zur Wertigkeit des Textes stehen. Ebenso sollten die Uberschriften 

Leitfaden fur wissenschaftliche Arbeiten Seite:

den Text strukturieren und uber den Inhalt des jeweiligen Textabschnittes 

informieren.

Generell gilt, dass Gliederungsuberschriften knapp gehalten und niemals als Satz 

formuliert werden. Auch durfen die Uberschriften nicht mit dem Titel der Arbeit 

ubereinstimmen. Ebenso verhalt es sich mit Haupt- und Unteruberschriften.

Варіант  2

Was ist kunstliche Intelligenz?

Die KI, einfach erklart, ist der Versuch, menschliches Lernen und Denken 

auf den Computer zu ubertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen. Statt fur 

jeden Zweck programmiert zu werden, kann eine KI eigenstandig Antworten 

finden und selbststandig Probleme losen.

Ziel der KI-Forschung ist es seit jeher, die Funktion unseres Gehirns und 

unseres Geists einerseits zu verstehen und andererseits kunstlich nachbauen zu 

konnen. Der Traum von kunstlicher Intelligenz ist alter als der Computer selbst -  

sei es „Frankensteins Monster“ oder kunstlich erschaffene Menschen wie der 

Homunculus.

Kunstliche Intelligenz in Science Fiction und Wirklichkeit 

Vor allem in der Science Fiction begegnete uns bisher der Begriff „kunstliche 

Intelligenz“ und meint zumeist Roboter oder Computer, die selbststandig denken 

und handeln konnen. Ob im Guten, wie der Android „Data" aus „Star Trek" oder 

im Bosen wie der Computer HAL aus dem Film „2001: Odyssee im Weltraum".



Sie sind in der Kunst ein Mittel, um Fragen uber uns selbst zu stellen: Was macht 

einen Menschen aus? Was ist Intelligenz?

Wenn wir in der heutigen Welt von KI sprechen, hat das jedoch wenig mit 

dem zu tun, was wir aus Filmen und Buchern kennen. Im echten Leben begegnen 

uns KIs nur versteckt -  wenn uns auf Amazon neue Produkte empfohlen werden, 

wenn Personen auf Fotos automatisch erkannt werden oder wir mit „Alexa“ oder 

„Siri“ auf unserem Handy plaudern.

Den KI-Begriff definieren

Was also ist eine KI? Das ist schwer eindeutig zu klaren. Grundsatzlich lasst 

sich sagen, dass es eine allgemeingultige Definition von Kunstlicher Intelligenz 

nicht gibt -  weil auch der Intelligenz-Begriff nicht eindeutig definiert ist.

Deshalb versuchen wir uns dem Begriff anders zu nahern: Im Deutschen 

wird gern zwischen starker KI und schwacher KI unterschieden, wenn es um die 

Definition von KI geht. Einfach erklart: Starke KI meint das, was wir aus der 

Science Fiction kennen. Eine Maschine, die Probleme genereller Art losen kann -  

also jede Frage, die man ihr stellt. Sie ist bisher noch reine Fantasie und wird es 

uber Jahrzehnte oder Jahrhunderte noch bleiben.

Mit schwacher KI haben wir es hingegen im Alltag zu tun: Das sind 

Algorithmen -  und nichts anderes ist eine KI, ein sehr komplexer Algorithmus -  

die spezielle Fragen beantworten konnen, deren Losungswege sie vorher 

selbststandig erlernt haben. Eine KI hat kein eigenes Bewusstsein und zeigt kein 

Verstandnis. (Nun gut, letzteres teilt sie vielleicht mit manch starker K I wie dem 

Terminator).



Зразок

тексту для реферування німецькою мовою
WILHELM GRAB

Die unendliche Aufgabe des Verstehens 
Schleiermachers hervorragende Stellung in der neueren Theolo- 

giegeschichte ist unumstritten. Die Theologie, die sich durch Schleiermacher in 

eine neue, erstmals erkenntnis-kritische Gestalt uberfuhrt sehen konnte, war aber 

immer auch an seinen philosophischen Arbeiten interessiert, in der verstandlichen 

Absicht, an eben dem vernunftigen Denken teilnehmen zu konnen, mit dem 

Schleiermacher seine Theologie widerspruchsfrei zusammengehen sah. Dem 

hohen Gewicht, das auch die philosophischen Texte, insbesondere seine 

philosophische Ethik und seine Dialektik, fur die anhaltende Debatte um die 

Theologie Schleiermachers gewonnen haben, ist allerdings kaum ein auch nur in 

etwa gleichwertiger Rezeptionserfolg in der Fach-Philosophie zur Seite zu stellen. 

Nur ein Systemteil in der Philosophie Schleiermachers macht da eine Ausnahme, 

und das ist seine Hermeneutik.

DaB gerade seine Hermeneutik als die Lehre vom Verstehen sprachlicher 

AuBerungen Schleiermacher auch zu einem groBen Philosophen gemacht hat, stellt 

freilich selber ein nicht geringes hermeneutisches Problem dar. Denn 

Schleiermachers Hermeneutik, seine Kunstlehre des Verstehens, nimmt im Facher 

der philosophischen Disziplinen, uber die er seine philosophische 

Grundanschauung entfaltet hat, keineswegs die Schlusselstellung ein. So hat sie 

auch am Streit der Interpreten uber den Ort, an dem die Grundeinsicht des 

Schleiermacherschen Philosophierens aufzufinden sei, sei dies nun die 

philosophische Ethik oder sei es die Dialektik, nie teilgenommen. Aber auch die 

literarische Gestalt, in der Schleiermachers Hermeneutik uberliefert ist, war von 

Anfang an genauso wenig wie seine ubrigen philosophischen Konzepte geeignet,



die Durchschlagskraft ihres Gedankens zu befordern. Sie liegt ebenso nur in 

Skizzen, Vorlesungsnachschriften und abriBartigen Vortragen vor, was die Lekture 

allein schon aufgrund der Textform zu einem meist muhsamen Geschaft macht.

Wenn dennoch gerade die Hermeneutik Schleiermachers eine uber die 

Theologie hinausreichende Bedeutung erlangt hat, so ist dies zunachst ein Beleg 

fur die - jedoch keineswegs anonyme - Eigendynamik jeder Wirkungsgeschichte. 

Die entscheidende Weichenstellung hat in diesem Fall Wilhelm Dilthey vollzogen. 

Er war der groBe Biograph Schleiermachers und der erste, der eine Geschichte der 

Hermeneutik geschrieben hat, in der er Schleiermacher zu ihrem eigentlichen 

Begrunder als einer wissenschaftlichen, uber die bloBe Sammlung von 

Auslegungsregeln hinausgehenden Disziplin erklart hat. Die Bedeutung, die 

Dilthey der Hermeneutik Schleiermachers zugemessen, und das Bild, das er von 

ihr gezeichnet hat, wirken bis heute nach. Die von Dilthey entworfene Perspektive 

auf die Hermeneutik Schleiermachers ist durch die Konjunktur philosophischer 

Hermeneutik in unserem Jahrhundert, insbesondere durch die bedeutenden 

Arbeiten Hans-Georg Gadamers, nicht nur bestatigt, sondern, wenn auch in 

kritischer Absicht, nur noch einmal verstarkt worden. Bei aller vom eigenen 

Uberbietungsanspruch getragenen Distanznahme zur Hermeneutik des 19. 

Jahrhunderts bleibt Schleiermacher doch das Verdienst, die Universalitat des 

hermeneutischen Problems entdeckt zu haben. Es reizt also immer noch, sich der 

Ursprungsgestalt der Schleiermacherschen Hermeneutik zuzuwenden.



Зразки лексико-граматичних завдань

Варіант  1

Schreiben Sie die korrekte Form des Verbs im Perfekt

1. Frau Thiele die Kinder zum Kindergarten

(hinbringen) und sie von dort wieder (abholen).

2. Der Vater das Geschirr (abwaschen) und es

(abtrocknen).

3. Meine Schwester ihre Doktorarbeit (beenden).

4. Der Architekt einen Bauplan (entwerfen).

5. Mein Doktorvater noch nicht (verreisen).

6. Die Blumen nach sieben Tagen nicht

(vertrocknen).

7. Die Polizei die Luftverschmutzer (feststellen).

8. Der Rektor den Brief (unterschreiben).

9. Er zum katholischen Glauben (ubertreten).

10.Ich die Plane meines Kontrahenten
(durchschuen). 

11. Ruth und Franz fur den alten Rom (sich
interessieren).

Варіант  2
Setzen Sie die passenden Reflexivpronomen ein!

1. Erinnert ihr___________nicht an den Vortrag von Frau Prof. Wertheim?

2. Bewerben Sie______________nicht um ein Forschungsstipendium?

3. Argerst du____________nicht uber seine Antwort?

4. Wir verstehen__________wirklich sehr gut.

5. Wie habe ich____________auf diesen Moment gefreut!

6. Unterhaltet ihr___________nicht oft mit euren Kollegen uber eure Plane?

7. Wunderst du____________nicht uber meine Geduld?

8. Sie legen_________nach einem langen Spaziergang etwas hin.



9. Der Doktorand hat __________ zu einer Studienreise nach Bielefeld

entschlossen.

10. Sie hat___________um einen Studienplatz bemuht.

Варіант  3
Alle untenstehenden Satze haben Fehler. Korrigieren Sie die Fehler!

1. Er hat die Wohnung noch nicht bezahlen.

2. Frau Reisinger lebte in diesem Haus in 20 Jahren.

3. Die Lehrerin lag das Buch auf der Tisch.......................

4. Der Diplomat befragt den Reporter...............................

5. Der Kunde fragt den Verkaufer nach seinen Wunschen.

6. Sie freuen euch auf das kommende Fest.

7. Herr Hagen stort seinem Bekannten durch den Anruf am spaten Abend.

8. Es ist moglich, den Sommer am Meer mit der ganzen Familie verbringen.

9. She has been playing with the symphony orchestra three times this season.

10.Ich gratuliere Sie herzlich zum Geburtstag! ...................................................

Варіант  4
Stellen Sie Fragen zu den folgenden Satzen!

1. Viele Menschen interessiert die drohende Klimakatastrophe anscheinend gar

nicht! .............................................................................................................

2. Der Professor sprach mit der Doktorandin uber ihre Dissertation.



3. Wir mussen uns auf unseren Umzug nach Berlin vorbereiten.

4. Juristen unterscheiden die Begriffe “Eigentum” und “Besitz“

5. Fur meinen Hausarzt ist es wichtig, dass die Patienten frei uber ihre 

Krankheit sprechen............................................................................

6. Die Werksleitung uberlegte, ob sie das Werk stillegen sollte.

7. Am Ende des Urlaubs verabschiedeten sich die Gaste von ihren Gastgebern.

8. Ein alter Rentner saB auf einer Parkbank und beschwerte sich uber sein

Leben.......................................................................................................

9. Seit Jahren beschaftigen sich die Wissenschaftler mit diesem Problem.

10.Neulich hat sie mich tatsachlich um etwas Zucker gebeten.

Варіант  5
Unterstreichen Sie die richtige Form der Lexeme in kursiver Schrift.

1. Ich raume noch schnell auf, nachdem/wahrend/bevor ich zur Arbeit gehe.

2. Das hat meine Mutter aus Marokko mitgebracht, weil/da/deswegen kann ich 

dir leider nicht sagen, wie es auf Deutsch heiBt.

3. Ja klar, kein Problem. Ich weiB sowieso nicht, wie viele Leute kommen, 

da/denn/deshalb schon einige abgesagt haben.

4. Du bekommst alle Informationen uber die Hotline, indem/ohne das du unter 

Anwalthilfe-online.de ins Internet schaust.

5. Man wird fur falsches Verhalten im StraBenverkehr 

betrogen/bestraft/verraten.

6. Du brauchst nicht mehr zu fragen. Meine Entscheidung ist

endgtiltig/ziemlich/unbedingt.



7. 1949 wurden zwei deutsche Staaten gegrundet/gewahlt.

8. 1961 wurde die Mauer zerstort/errichtet.

9. Am 9.November 1989 wurde von der Regierung der DDR die Mauer

geschlossen/geoffnet.

10. Am 3. Oktober 1990 wurde zum ersten Mal der Tag der deutschen Einheit

gefeiert/unterschrieben.

Варіант  6
Was ist richtig? Kreuzen Sie an: wenn oder als.

1. Ich habe viel mit Puppen gespielt,________ich noch Kind war.

2. Wir bringen euch etwas mit,_________wir das nachste Mal aus Portugal

zuruckkommen.

3. Sie haben immer im selben Hotel gewohnt,_______sie in Berlin

ubernachtet haben.

4. Fur mich war es ziemlich uberraschend,_______ich das zum ersten Mal

gesehen habe.

5. Wir haben immer tolle Feste gefeiert,________mein Opa Geburtstag hatte.

Варіант  7
Erganzen Sie das Relativpronomen und - wo notig - die Praposition.

1. Ein Blindenhund ist ein Hund,_____________blinden Menschen hilft.

2. Eine Schatzkiste ist eine Kiste,____________ein Schatz liegt.

3. Ein Konferenzzimmer ist ein Raum,________________viel diskutiert wird.

4. Ein Liebesbrief ist ein Brief,________________steht, wie sehr man

jemanden mag.

5. Ein Gluckstag ist ein Tag,______________mir alles gelingt.

6. Ein Glucksbringer ist ein Gegenstand,____________mir Gluck bringt.

7. Ein Pechvogel ist jemand,___________alles schiefgeht.

8. Das ist eine Stelle,__________mir SpaB macht.

9. Ich habe einen Chef,____________ich mich nur manchmal argere.

10. Ich habe einen Computer,__________meine Fehler korrigiert.



Зразок

повідомлення про наукову роботу аспіранта

Lesen Sie das Beispiel uber die wissenschaftliche Arbeit eines Doktoranden.

Ich habe die Doktorprufung in der Philosophie bereits abgelegt. Jetzt lege 

ich die Doktorprufung in Deutsch ab. Das Thema meiner Dissertation, an der ich 

bereits ein Jahr arbeite, heiBt „Die Formung des sozialen Leaderships bei den 

kunftigen Sozialarbeitern im Rahmen der Berufsausbildung“

In Bezug auf die gesellschaftlichen Veranderungen, die derzeit in der 

Ukraine vor sich gehen, gehort die Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der 

Sozialarbeit zu den Prioritaten unseres Bildungssystems.

Das neue Paradigma der Berufsausbildung erfordert groBe Veranderungen in 

Ansatzen zur Ausbildung von Spezialisten im sozialen Bereich. Das erforderliche 

Ergebnis der sozialen Ausbildung hangt von Fuhrungskraften ab, weil sie 

Initiatoren und Teilnehmer des sozialen Wandels sind.

Das Forschungsziel besteht darin, eine neue Generation von Fuhrungskraften 

fur den Staat auszubilden, die in der gegenwartigen Phase der gesellschaftlichen 

Entwicklung, in der Lage sind, den Anforderungen in einer sich rasch 

verandernden Welt zu entsprechen und dank ihrer sozialen Kompetenz, wichtige 

MaBnahmen der sozialen Unterstutzung der Bevolkerung zu schaffen.

Offensichtlich ist, dass im Prozess der Ausbildung von Fachkraften im 

sozialen Bereich die Aufmerksamkeit darauf zu lenken ist, dass man das 

Individuum im Sinne der Bereitschaft zur Arbeit erzieht, was ohne gute 

Fuhrungsqualitaten der potentiellen kunftigen Sozialarbeiter unmoglich ist.

Die wissenschaftliche Forschung sowohl ukrainischer als auch auslandischer 

Wissenschaftler hat sich nicht mit dem Phanomen der Fuhrung im sozialen Bereich 

beschaftigt. Deshalb ist es wichtig, das Problem der Ausbildung von 

Fuhrungskraften fur den sozialen Bereich zu losen, was einen hohen praktischen



und theoretischen Wert haben wird. Dies wird dazu fuhren, dass nicht nur 

staatliche Einrichtungen des sozialen Bereichs ihre Arbeit verbessern werden, 

sondern auch gesellschaftliche Organisationen effizient genutzt werden.

Man muss bei der Ausbildung von kunftigen Fuhrungskraften im sozialen 

Bereich auf die Entwicklung von solchen Fahigkeiten die Aufmerksamkeit lenken 

wie aktive gesellschaftliche Position zu beziehen, sich angemessen zu prasentieren, 

und angemessen der Situation zu handeln.

ANHANG 5
(ДОДАТОК 5)

Зразок

анотації німецькою мовою до статті німецькою мовою

In der Literatur haben die unterschiedlichen emotionalen 

Wahrnehmungsweisen der Wirklichkeit drei Gattungen herausgebildet: Lyrik, 

Drama und Epik. Epische Werke entsprechen eher dem "normalen" Lebensfluss 

und, somit sind sie fur die Forschung von einem enormen Interesse, um in 

asthetisierter fiktionaler Form diese Normalitat des Lebens zu erforschen. Man 

stellt fest, dass heutzutage Wut boomt und Zorn Mode ist. Dann entsteht die Frage, 

wie moderne Autoren diese Phanomene in ihren Werken darstellen und wie man 

das Dargestellte rezipiert. Der Roman von Daniel Kehlmann "F" (2013) kann als 

Stoff fur die moglichen Erklarungen der Emotion "Wut" in Bezug auf den 

kulturgeschichtlichen Hintergrund gesehen werden. Die analysierten Beispiele 

zeugen davon, dass die Wut der Protagonisten durch die Unzulanglichkeit entsteht, 

ihre Probleme zu losen, und meistens durch emotionsbezeichnende Worter 

ausgedruckt wird.

Schlusselworter: Daniel Kehlmann, Wut, Emotionen, (sexuelle, intellektuelle, 

wirtschaftliche, kunstlerische) Unzulanglichkeit, emotionsbezeichnende und 

emotionsausdruckende Lexik.

УШ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20_/20__н.р.


