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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Теоретична граматика німецької мови” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

бакалаврів 
 
спеціальності (напряму): 035 Філологія 

 
спеціалізації: Германські мови та літератури (переклад включно) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є розгляд та пояснення явищ граматичного 
складу сучасної німецької мови на основі тлумачення сутності мови та досягнень 
граматичної науки, а також формування у студентів уміння лінгвістичної інтерпретації 
мовного матеріалу. 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни полягають у: 

• закріпленні у студентів наукового уявлення про місце і призначення 
мови в людському суспільстві з позицій діалектичного та історичного 
матеріалізму; 
• лінгвістичній освіті студентів в аспекті наукової граматики 
конкретної мови; 
• формуванні у студентів навичок роботи з науковою літературою з 
граматики та загального мовознавства; 
• виробленні у студентів навичок самостійного наукового аналізу 
фактичного мовного матеріалу із застосуванням сучасних методів 
граматичного дослідження; 
• підготовці студентів до написання курсових та дипломних робіт на 
граматичні теми; 
• професійній підготовці студентів у галузі методики викладання; 
• активізації знань студентів з вивчених мовознавчих дисциплін, що 
межують з даним курсом; 
• подальшому розвитку у студентів основ логічного мислення та 
розширенні їхньої філологічної ерудиції. 

 
 1.3. Кількість кредитів 3 

 
1.4. Загальна кількість годин 54 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 

Семестр 
7-й 

Лекції 
 24 год. 

Практичні, семінарські заняття 
 - 

Самостійна робота 
 30 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

Студенти мають: 

знати: 
• головні особливості морфологічного складу граматичних класів слів та специфіку 

синтаксису німецької мови. 
вміти: 

• робити самостійний науковий аналіз фактичного мовного матеріалу із 
застосуванням сучасних методів граматичного дослідження; 

• працювати з науковою літературою з граматики та загального мовознавства.  
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Морфологія 
Тема 1.  
Морфологічний склад граматичних класів слів. Проблема частин мови. 
Тема 2.  
Іменник як граматичний клас. Артиклі. 
Тема 3.  
Семантико-структурні класи дієслів. Неособові форми.  
Тема 4.  
Граматичні категорії дієслова. 
Тема 5.  
Дієслово. Категорія способу. Непряма мова. Поняття модальності. Категорія стану. 
Тема 6.  
Прикметник та його граматичні категорії. Числівник. Прислівник. 

 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

Розділ 1. 
Тема 1. Морфологічний склад граматичних класів 
слів. Проблема частин мови. 
 

9 4  - - 5 

Тема 2. Іменник як граматичний клас. Артиклі. 
 8 3  - - 5 

Тема 3. Семантико-структурні класи дієслів. 
Неособові форми.  
 

9 4  - - 5 

Тема 4. Граматичні категорії дієслова. 9 4  - - 5 
Тема 5. Дієслово. Категорія способу. Непряма 
мова. Поняття модальності. Категорія стану. 
 

9 4  - - 5 

Тема 6. Прикметник та його граматичні категорії. 
Числівник. Прислівник. 
 

8 3  - - 5 

Екзамен  2 2 - - - - 
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Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

Усього годин 
54 

24 - - - 30 

 
4. Теми лекційних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 
1. Морфологічний склад граматичних класів слів. 

Проблема частин мови. 
 
 

4 

2.  Іменник як граматичний клас. Артиклі. 3 
3.  Семантико-структурні класи дієслів. Неособові форми.  

 4 

4.  Граматичні категорії дієслова. 
 4 

5.  Дієслово. Категорія способу. Непряма мова. Поняття 
модальності. Категорія стану. 
 

4 

6. Прикметник та його граматичні категорії. Числівник. 
Прислівник. 
 

3 

 Усього  22 
 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 
1. Робота з допоміжною літературою та інтернет-

ресурсами за темою: Морфологічний склад граматичних 
класів слів. Проблема частин мови. 
 
 

5 

2. Робота з допоміжною літературою та інтернет-
ресурсами за темою:  Іменник як граматичний клас. 
Артиклі. 

5 

3.  Робота з допоміжною літературою та інтернет-
ресурсами за темою: Семантико-структурні класи 
дієслів. Неособові форми.  
 

5 

4.  Робота з допоміжною літературою та інтернет-
ресурсами за темою: Граматичні категорії дієслова. 
 

5 

5.  Робота з допоміжною літературою та інтернет- 5 
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ресурсами за темою: Дієслово. Категорія способу. 
Непряма мова. Поняття модальності. Категорія стану. 
 

6. Робота з допоміжною літературою та інтернет-
ресурсами за темою: Прикметник та його граматичні 
категорії. Числівник. Прислівник. 
 

5 

 Усього  30  
 

6. Методи контролю 
 

Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються в кінці тематичного 
блоку (тест) та семестру (іспит). 

У рамках аудиторної роботи проводиться усне опитування питань, що виносяться 
на самостійне опрацювання, здійснюється поточний контроль у вигляді тестових 
завдань, лексичного аналізу текстів.  

Курс завершується контрольною роботою, яка складається з практичних завдань. 
Заключний контроль (іспит) проводиться у формі тесту і включає в себе як 

теоретичні, так і практичні завдання.  
 

7. Схема нарахування балів 
 

Приклад для екзамену 
Поточний контроль та самостійна 

робота Разом Екзамен Сума 

Розділ 1  
60 

(20 відвідування + 
40 поточна успішність) 

40 100 

 
Критерії оцінювання 

♦ підсумкова контрольна робота (1 г.): 40 питань (0,5 бали за правильну відповідь, макс. 
20 балів) 

♦ Іспит (2 г.): 20 питань множинного вибору (макс. 20 балів), 5 практичних завдань 
(макс. 20 балів). Усього за іспит макс. 40 балів. 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 
тематичного блоку, складає 30. 

До підсумкового семестрового контролю допускаються студенти, які засвоїли не 
менше 50% навчального матеріалу і отримали за тематичний блок не менше 30 балів. 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 
50-69 задовільно 
1-49 незадовільно не зараховано 

 
8. Рекомендована література 

Основна література 
1. Бондаренко A.B. Функциональная грамматика. - Л., 1984. 
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2. Москальская О.И. Грамматика текста. 

3. Абрамов   Б.А.   Теоретическая   грамматика   немецкого   языка. Сопоставительная 

типология немецкого и русского языков. - М., 2001. 

4. Сучасна українська мова під загальною редакцією Білодіда A.B. 

5. Виноградов B.B. Русский язык. 

6. Admoni W. Der deutsche Sprachbau - M., L., 1966. 

7. Grundzüge einer deutschen Grammatik. Autorenkollektiv - Berlin, 1981. 

8. Москальская О.И. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. -ML, 1975. 

 
Допоміжна література 

1. З.Н. Роганова. Пособие по переводу с немецкого на русский язык. -М., 1961. 

2. Практический  курс  перевода  научно-технической  литературы. Коллектив 

авторов., - М. 1972. 

3. В.П.   Кривенко.   Курс   лекций   по  теоретической   грамматике немецкого языка. 

- X., 2002. 

4. Данильченко Д.О., Кривенко В.П. Навчальні матеріали з усного послідовного 

перекладу. - X., 2005. 

5. V. Krivenko. Bedeutung und Gebrauch der Zeitformen im Deutschen. Charkiw., 2007. 
 

9. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. www.deutschland.de 

2. http://www.bmbf.de 

3. www.germanistenverband.de 

4. www.gidialog.de 

 

http://www.deutschland.de/
http://www.germanistenverband.de/
http://www.gidialog.de/
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