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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Практична граматика німецької мови» 

1. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки  

2. Спеціальність: 035 Філологія 

3. Освітня програма Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно 

німецька та англійська мови)) 

4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: Практична граматика німецької мови. 

6. Викладачі: Верезубенко Микола Миколайович – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики. 

7. Статус дисципліни: нормативна. 

8. Курс, семестр: ІІ курс, 3,4 семестр. 

9. Кількість кредитів: 6. Всього 180 академічних годин; практичних занять 70 години, 

самостійної роботи 110 годин. 

10. Опис дисципліни (мета, завдання, результати, зміст і структура, форми контролю):  

Мета викладання дисципліни: розвивати у студентів такі вміння: розуміти вивчені 

граматичні явища на слух, при читанні і при перекладі різних функціональних стилів; 

граматично правильно формулювати свої усні та письмові відповіді німецькою мовою в 

різних ситуаціях спілкування з використанням відповідних стилістичних норм; пояснювати 

використані граматичні конструкції та при можливості замінювати їх на еквіваленти; вміння 

добирати еквіваленти граматичних структур при перекладі як з української мови німецькою, 

так і з німецької мови українською. Викладання практичної граматики повинно дати 

студентам ґрунтовні знання про граматичну будову як складову частину системи сучасної 

німецької мови. 

 Основне завдання вивчення дисципліни: дати студентам   грунтовні знання про граматичну 

будову мови як складову частину  сучасної німецької мови;   сформувати у студентів 

ґрунтовне  і автоматизоване володіння найбільш важливими явищами синтаксису та 

морфології німецької мови;навчати студентів застосовувати вивчені граматичні явища та 

структури на практиці; граматично правильно оформлювати монологічні та діалогічні 

вислови.  

Завдання вивчення дисципліни: 

У відповідності до цих завдань курс практичної граматики передбачає вивчення граматичної 

будови сучасної німецької мови. Як лінгвістична дисципліна граматика складається з двох 

самостійних, але тісно пов'язаних між собою розділів : морфології та синтаксису. Якщо на 

першому курсі основна увага приділяється морфології, то на II курсі вивчається синтаксис. В 

центрі вивчення синтаксису знаходяться словосполучення та речення. Вчення про сутність 

речення , його парадигматику і моделювання його граматичних категорій і складових частин 

речення-словосполучення, складає зміст розділу присвяченого синтаксису. У другому 

семестрі систематизуються і поглиблюються знання з деяких тем з морфології німецької 

мови. Відбір граматичного матеріалу визначається головним завданням даного етапу, що 

забезпечує граматичну правильність висловлення за темами, які вивчаються на заняттях з 

практики усного та писемного мовлення. 

Програма практичної граматики сучасної німецької мови передбачає аспектне вивчення 

дисциплін практичного циклу студентами факультету іноземних мов, спеціальності –  

„Переклад”. Тому у навчальному процесі необхідно постійно забезпечувати тісний 

взаємозв'язок з іншими практичними мовними дисциплінами і реалізовувати навчання 

практичної граматики наоснові сучасного стану лінгвістичної науки та теоретичної 

граматики сучасної німецької мови. 

Результати навчання: 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу 

«Практична граматика німецької мови» студенти повинні знати: 

 структури різних типів речення ;  

 використовувати заперечення; 

 коректно заповнювати валентну рамку синтаксичного утворення ; 

 будувати речення з сурядним зв’язком, використовуючи єднальні,  протиставні та 

причинно-наслідкові сполучники;  

 будувати речення з підрядним зв’язком, використовуючи різні типи підрядних 

сполучників; 

 відмінювати та використовувати артикль;  

 визначати рід іменників за значенням та формою; 

 відмінювати іменники;    

 утворювати форму множини;  

 відмінювати прикметники та утворювати й використовувати ступені порівняння 

прикметників; 

 відмінювати дієслова та утворювати й використовувати різні часові форми; 

 утворювати та використовувати номінативні форми дієслів (Partizip I, PartizipII, 

Gerundiv); 

 утворювати та використовувати пасив. 

Зміст і структура: курс складається із щести розділів: (1) Типи речень. Порядок слів. 

Заперечення. Вживання і його місце у реченні. Порядок слів з другорядними членами речень. 

Об’єктні синтаксеми. Адвербіальні синтаксеми; (2) Складносурядне речення. Єднальні 

сполучники. Протиставні сполучники. Причинно-наслідкові сполучники; 

(3) Складнопідрядні речення. Підрядні об’єктні речення. Підрядні темпоральні речення.   

Підрядні речення причини. Підрядні речення мети. Підрядні речення умови. Означальні 

підрядні речення.  Підрядні допустові речення; (4) Артикль: вживання означеного, 

неозначеного та нульового артикля. Іменник: Визначення роду іменників. Творення 

множини іменників; (5) Відмінювання прикметників. Творення ступенів порівняння 

прикметників; (6) Часові форми: Präsens, Präteritum, Perfekt. Коливання при утворенні форм 

дієслів. Дієслова з відокремлюваними й невідокремлюваними префіксами. Пасив. Партицип 

І, партицип ІІ, герундів. 

13. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. «Практична граматика» здійснюється за 

допомогою контрольних опитувань або шляхом аудиторного тестового контролю з 

теоретичних питань, написання граматичних диктантів, написання модульних контрольних 

робіт, контрольних робіт, виконання індивідуальних домашніх завдань, завдань самостійної 

роботи. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які 

студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. 

Застосовується об’єктивний (стандартизований) контроль теоретичної та практичної підготовки 

студентів. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестування, 

проведення граматичних диктантів,  контроль практичних навичок. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної 

роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу (теми), уміння усно чи письмово подати певний матеріал. 

Підсумковий контроль. З дисципліни «Практична граматика німецької мови» передбачена у 

3 та 4 семестрах така форма семестрового контролю, як екзамен, який проводиться згідно 

розкладу екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується як сума балів за результатами поточного контролю та самостійної роботи (60 
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балів) та екзаменаційної оцінки (40 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та національною 

шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, які повністю 

виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за кредитно-

трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний 

результат семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою (відмінно, 

добре, задовільно), за шкалою ЄКТС – підсумки семестрового контролю заноситься у 

Відомість обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та оформлена відомість 

обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем. У 

випадку отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за результатами семестрового контролю, 

студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості. 

12. Форми організації контролю знань. Оцінювання проводиться за видами навчальної 

діяльності: ПЗ –контроль під час практичного заняття;  СРТ – опанування та захист 

самостійно вивченого теоретичного матеріалу; ДЗ – виконання індивідуальних домашніх 

завданнь, ПЗ – підготовка до занять та опанування практичних навичок; МКР – модульна 

контрольна робота; СБ – середній бал за лабораторні заняття; ІДЗ – виконання і захист 

індивідуальних завдань. 

13. Навчально-методичне забезпечення.  

Перелік та зміст начально-методичного забезпечення вивчення курсу «Практична граматика 

німецької мови» включає в себе: – плани практичних занять, самостійної роботи студентів 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів; 

 

 


