
Анотація до курсу «Порівняльна граматика німецької  і української 
мов» 

Назва: Порівняльна граматика німецької  і української мов» 
Курс «Порівняльна граматика німецької  і української мов» має за мету 
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. 
Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки 

Термін вивчення: 7-й семестр (денне відділення) 

Кількість кредитів: 1,5  

 
Завдання курсу в навчальному процесі полягають у наступному: 

• 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. 
Результати навчання: По закінченню курсу студенти повинні мати такий 
рівень володіння навичками мовленнєвої діяльності та лінгвістичної 
компетенції: 

Студенти мають: 

ЗНАТИ: 
Головні особливості морфологічного складу граматичних класів 
слів та специфіку синтаксису німецької та української мови; 
ВМІТИ:  

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



• Працювати з науковою літературою з граматики та загального 
мовознавства. 

• Роботи порівняльний аналіз граматичних явищ української та 
німецької мов.  

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота. 

Методи викладання: 1. Словесні методи: лекція. 
2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 
3. Практичні методи: вправи, навчальна робота. Серед вправ виділяються: 

а) усні вправи;  
б) письмові вправи — тести, письмовий аналіз текстів та ін. 

4. Робота з підручником. 
Методи оцінювання: оцінюється за модульно-рейтинговою системою. 
Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. Курс 
закінчується іспитом. 

Мова викладання: німецька, українська. 

 
 


