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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Контрастивна граматика німецької мови» 

1. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

2. Спеціальність: 035 Філологія 

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

англійська мови включно)) 

4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: Контрастивна 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: ІV курс, 7 семестр. 

9. Кількість кредитів: 3,5. Модулів – 2. Всього 105 академічних годин; лекцій 18 годин, 

практичних занять 18 годин, консультація 13 години, самостійної роботи 56 годин. 

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

Мета викладання дисципліни: Курс контрастивної граматики німецької та української мов 

є провідним у системі підготовки майбутніх лінгвістів, який покликаний сприяти розвитку у 

студентів науково-лінгвістичного мислення, вміння орієнтуватися у науковій лінгвістичній 

інформації, розуміти природу граматичних явищ. Основні завдання – теоретично висвітлити 

основи граматичної будови німецької та української мов в сучасному стані; познайомити 

студентів з найбільш важливими проблемами сучасних досліджень будови німецької мови; 

розвинути у студентів вміння використовувати теоретичні знання з граматики мови в 

практичному використанню німецької мови;  розглянути граматичні явища німецької та 

української мов, визначити особливості граматичної системи та встановити способи їx 

подолання при двосторонньому усному або письмовому перекладі, розвинути у студентів 

вміння самостійно опрацьовувати наукову інформацію з граматичних досліджень мови. 

 Основне завдання вивчення дисципліни: Основне завдання курсу – показати 

багатоаспектність вивчених явищ, зв'язати ії з появою нових векторів граматичної думки та 

ознайомити студентів із сучасними дослідженнями з основних проблем з новими методами 

аналізу мовного матеріалу. Практичні заняття повинні поширити знання лекційного курсу, 

розвивати у студентів вміння розпізнавати і пояснювати явища, характерні для граматичного 

рівня.  

Завдання вивчення дисципліни: 

Після вивчення курсу студент повинен знати, що типологічні риси однієї мови мають 

еквіваленти в іншій, незважаючи на віддаленість мов, і виявлення таких особливостей сприяє 

кращому розумінню кожної з них; що таке слово як номінативна одиниця мови і як 

центральна одиниця морфології та морфему як елементарну значущу частину слова; типи 

синтетичних та аналітичних граматичних форм та їх місце в граматичному устрої 

досліджуваних мов. 

     Після вивчення курсу студент повинен вміти: науково обґрунтовувати свою думку 

стосовно визначення та тлумачення певного явища, знаходити приклади у тексті та 

пояснювати їх; порівнювати типологічні риси німецької та української мов, пояснювати їх 

особливості, знаходити еквівалентні способи передачі тих чи інших явищ, відсутніх у одній з 

мов. 

     Курс контрастивної граматики входить до дисциплін такого типу, які логічно пов’язані з 

курсами контрастивної лексикології, стилістики та практичної граматики досліджуваних 

мов. 

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу 

«Контрастивна граматика німецької мови» студенти повинні знати: 

 Контрастивна граматика, її завдання. Загальні  принципи   граматичного   аналізу.  
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  Морфологія: Частини мови. Граматичні категорії. Способи вираження граматичних 

значень. Конверсія та її типи;  

 Поняття   граматичної будови мови. Морфологія. Предмет та завдання морфології.  

 Граматичні аспекти вивчення  слова. Дієслово. Семантико-структурні класи дієслів; 

 Частини мови. Система частин мови  в німецькій та українській мовах. Граматичні  

категорії дієслова; 

 Іменник. Граматичні властивості іменника. Граматичні  категорії іменника;  

 Прикметник. Числівник. Семантична класифікація прикметників. Граматичні категорії 

прикметників.; 

 Займенник. Прислівник. Особливості класифікації займенників у порівнюваних мовах. 

Особливості класифікації прислівників у порівнюваних мовах;  

 Синтаксис. Загальна  характеристика  одиниць синтаксичного  рівня. Узгодження. 

Просте речення; 

 Синтаксис.  Поняття складного речення у досліджуваних мовах. Складносурядне 

речення;    

 Синтаксис.  Поняття складного речення у досліджуваних мовах. Складнопідрядне 

речення;  

Зміст і структура: курс складається із щести розділів: (1) Контрастивна граматика, її 

завдання. Загальні  принципи   граматичного   аналізу.  Морфологія: Частини мови. 

Граматичні категорії. Способи вираження граматичних значень. Конверсія та її типи; 

(2) Поняття   граматичної будови мови. Морфологія. Предмет та завдання морфології. 

Граматичні аспекти вивчення  слова. Дієслово. Семантико-структурні класи дієслів; 

(3) Частини мови. Система частин мови  в німецькій та українській мовах. Граматичні  категорії 

дієслова; (4) Іменник. Граматичні властивості іменника. Граматичні  категорії іменника; (5) 

Прикметник. Числівник. Семантична класифікація прикметників. Граматичні категорії 

прикметників; Займенник. Прислівник. Особливості класифікації займенників у 

порівнюваних мовах. Особливості класифікації прислівників у порівнюваних мовах (6) 

Синтаксис. Загальна  характеристика  одиниць синтаксичного  рівня. Узгодження. Просте  

речення. Поняття складного речення у досліджуваних мовах. Складносурядне речення. 

Поняття складного речення у досліджуваних мовах. Складнопідрядне речення. 

13. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. «Контрастивна 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 «Контрастивна граматика німецької мови» 

передбачена у 7 семестрі 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 

балів) та екзаменаційної оцінки (40 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та національною 
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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 «Контрастивна 

граматика німецької мови» включає в себе: – конспект або розширений план лекцій з курсу 

«Контрастивна граматика німецької мови» плани практичних занять, самостійної роботи 

студентів для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів; 

 

 

 


