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2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Дисципліна «Теоретична граматика німецької мови» є однією із вибіркових дисциплін і 

займає провідне місце у підготовці фахівців освітнього рівня «магістр» за спеціальністю «Середня 
освіта. (Англійська мова і література)» за освітньо-професійною програмою «Англійська мова і 
література». 

Відповідно до освітньої програми дисципліна має забезпечити: 

  компетентності. Лінгвістичну – досконале володіння літературними нормами двох 
іноземних мов (англійської та німецької), використання їх мовних засобів у різних комунікативних 
ситуаціях; комунікативну – здатність ефективно здійснювати комунікацію рідною та двома 
іноземними мовами (англійською, німецькою) в умовах професійно-педагогічного спілкування, а 
також під час розв’язання проблемних міжособистісних ситуацій, здатність виконувати 
інформаційну, мотиваційно-стимулюючу і контрольно-коригуючу функції; лінгводидактичну – 
знання закономірностей функціонування мови у суспільному просторі, її провідних функцій, 
взаємозв’язку між мовними й ментальними особливостями носіїв тієї чи іншої мови. 

програмні результати навчання. Досконало володіти двома іноземними мовами 
(англійською та німецькою) на рівні професійного і побутового спілкування; володіти 
теоретичними знаннями про системи мов, основні лінгвістичні категорії, механізм іншомовної 
комунікації; уміти аналізувати іншомовний матеріал з точки зору труднощів його сприйняття і 
знаходити шляхи їх подолання; уміти  запобігати типовим помилкам, пов’язаним з інтерференцією 
рідної мови, виявляти найбільш доцільні способи та прийоми семантизації лексики. 

Мета дисципліни. Формування у студентів систематизованих знань про особливості 
граматичної будови німецької мови як цілісної системи шляхом вивчення теоретичних концепцій 
провідних науковців-лінгвістів. 

Предмет дисципліни.  Граматика будова німецької мови як система, закономірності розвитку 
граматичних і лексико-граматичних категорій німецької мови. 

Завдання дисципліни. Формування у студентів теоретичних уявлень про граматику 
німецької мови як галузь сучасного мовознавства, її об’єкт і предмет дослідження та основні 
категорії; системне оволодіння та поглиблення знань студентами зі структурної організації мови; 
активізація самостійного мислення студентів та пояснення змісту граматичних та лексико-
граматичних категорій в аспекті сучасного мовознавства; формування у студентів умінь для 
вирішення питань проблемного характеру, які виникають на сучасному етапі розвитку 
лінгвістичної теорії. 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 
вміло використовувати сучасні аналітичні методи у вивченні різноманітних граматичних явищ; 
знати основні поняття і терміни теоретичної граматики; основні фактори, механізми та теорії 
теоретичної граматики; різноманітні граматичні явища сучасної німецької  мови; проблеми 
теоретичної граматики сучасної німецької мови; ознаки мовних співвідношень, які пов’язані з 
граматикою; основні граматичні категорії; важливі дослідницькі праці в цій галузі; уміти 
формулювати основні правила теоретичної граматики; критично оцінювати відповідні праці з 
теоретичної граматики; аналізувати проблеми сучасної теоретичної граматики німецької  мови; 
використовувати основну і довідкову літературу для аналізу. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
3.1. Структура залікових кредитів дисципліни 

 
 

3.1. Структура залікових кредитів дисципліни 
 

 
Назва розділу (теми) 

Кількість годин, відведених на 
Денна форма 

 лекції практичні 
заняття 

СРС 

 семестр 
Тема 1.Der Gegenstand der Grammatik. Aufgaben der 
theoretischen Grammatik.  

2 4 8 

Тема 2. Gliederung des grammatischen Baus der 
Sprache. 

2  
4 

8 

Тема 3. Der Begriff der Wortart. Die Einteilung der 
deutschen Wortarten. ТК 

2 4 8 

Тема 4. Das deutsche Verb als Wortart.  2 4 7 
Тема 5. Das Substantiv. Allgemeines. 2 4 7 
Тема 6. Das Adjektiv. Allgemeines.ТК, КР 2 4 7 
Тема 7. Das Pronomen 2 4 7 
Тема 8. Die Präposition 2 4 7 
Тема 9. Das Zahlwort 2 4 7 

 Разом за семестр: 18 36 66 
 

 

3.2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
3.2.1. Зміст лекційного курсу* 

 

Номер 
лекції  

 

Перелік тем лекцій, їх анотації Кількість 
годин Дев’ятий  семестр 

1 Der Gegenstand der Grammatik. Vieldeutigkeit des Terminus "Grammatik"  
Aufgaben der theoretischen Grammatik. Morphologie und Syntax. [1] c. 2-15 

2 

2 Gliederung des grammatischen Baus der Sprache in Morphologie und Syntax. 
Morphologische Einheiten. Grammatische (morphologische) Kategorie. Paradigmа  
 [1] -c.17-24 

2 

3 Der Begriff der Wortart bzw. Der Wortklasse. Die Einteilung der deutschen 
Wortarten. [1] -c.25-34 ТК 

2 

4 Das deutsche Verb als Wortart. Die morphologische Klassifikation der Verben. 
[1] -c.43-64 

2 

5 Das Substantiv. Allgemeines. Semantisch-strukturelle Klassen der Substantive. 
Grammatische Kategorien des Substantivs .[1] -c.81-89 

2 

6 Das Adjektiv. Allgemeines. Semantisch-strukturelle Klassen. Grammatische 
Kategorien des Adjektivs [1] -c.90-95. ТК, КР 

2 

7 Das Pronomen. Allgemeines.  [3] с. 87-93 2 
8 Die Präposition . Allgemeines. [4] c. 156-170 2 
9 Das Zahlwort 2 
 Разом за  семестрр 18 

 
 

3.2.2 Зміст практичних (семінарських) занять 
Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 

№ з/п Тема практичного заняття Кількість 
годин 

Cеместр 



1 Der grammatische Bau der Sprache. Vieldeutigkeit des Terminus "Grammatik". 
Hauptzüge des deutschen Sprachbaus. Die Stellung der theoretischen Grammatik unter 
anderen linguistischen Disziplinen. Der Gegenstand und die Aufgaben der 
theoretischen Grammatik.  . [1] c. 2-15 

4 

2 Der Gegenstand der Morphologie. Morphologische Einheiten (abstrakte und konkrete): 
Morphem und Allomorph, Wort, Wortform, Form des Wortes. Die grammatischen 
Kategorien. Der Begriff des morphologischen Paradigmas. Lexikalische und 
grammatische Bedeutung. [1] -c.17-24 

4 

3 Der Zweck der Gliederung des Wortbestandes in grammatische Wortklassen. Der 
Begriff der grammatischen Wortklasse (der Wortart, des Redeteils). Das Problem der 
Gliederung des Wortbestandes in grammatische Wortklassen. Die aktuellen Prinzipien 
der Ausgliederung der Wortklassen. [1] -c.25-34 ТК 

4 

4 Allgemeine Charakteristik des deutschen Verbs. Semantische Einteilung des Verbs. 
Syntaktische Einteilung der Verben. Die morphologische Klassifikation der Verben. 
Die aktionsmäßige Klassifikation der Verben. Nominalformen des deutschen Verbs. 
[1] -c.43-64 

4 

5 Das Wesen des Substantivs. Die grammatischen Kategorien des Substantivs. Die 
semantisch- grammatischen Arten des Substantivs.[1] -c.81-89 

4 

6 Allgemeine Charakteristik des Adjektivs. Semantisch-strukturelle Klassen. 
Grammatische Kategorien des Adjektivs [1] -c.90-95. ТК, КР 

4 

7 Das Pronomen. Allgemeines. Klassifikationen. [3] с. 87-93 4 
8 Die Präposition. Allgemeines. Klassifikationen. [4] c. 156-170 4 
9 Das Zahlwort [4] c. 130-140 4 
 Разом за семестр 36 

 
3.3 Зміст самостійної (індивідуальної) роботи 

 
Самостійна робота студентів денної форми навчання полягає у систематичному опрацюванні 

програмного матеріалу, підготовці до виконання практичних завдань, презентацій та рефератів, тестування з 
теоретичного матеріалу, виконанні індивідуальних завдань. 

 
Зміст самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

Номер 
тижня 

Вид самостійної роботи  Кіл-сть 
годин 

 Семестр  
1 2 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Опрацювання лекційного матеріалу 
Підготовка до практичного заняття №1 
Опрацювання лекційного матеріалу 
Підготовка до практичного заняття №2 
Опрацювання лекційного матеріалу 
Підготовка до практичного заняття №3 
Опрацювання лекційного матеріалу 
Підготовка до практичного заняття №4 
Опрацювання лекційного матеріалу 
Підготовка до практичного заняття №5 
Опрацювання лекційного матеріалу 
Підготовка до практичного заняття №6 
Опрацювання лекційного матеріалу 
Підготовка до практичного заняття №7 
Опрацювання лекційного матеріалу 
Підготовка до практичного заняття №8 
Опрацювання лекційного матеріалу  
Підготовка до практичного заняття №9 
 
 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 

 Разом за семестр: 66 
 
На самостійне опрацювання студентів за семестр виноситься тема „Wortarten in der deutschen 

Sprache”, з якої вони готують презентацію та доповідь за індивідуальними темами і презентують його на 16-



ому тижні. Керівництво самостійною роботою та контроль за виконанням індивідуального завдання 
здійснюється викладачем згідно з розкладом консультацій у позаурочний час. 

3.2.4. Орієнтовна тематика індивідуального завдання для самостійної роботи студентів  
(четвертий семестр) 

1.Der grammatische Bau einer Sprache. Die Einheiten der Morphologie. 
2. Das Tempussystem. 
3. Die grammatischen Kategorien. 
4. Das Wesen des Verbs. Die Einteilung des Verbs (syntaktische, semantische, morphologische). 
5. Die Entwicklung der deutschen Grammatik im 20. Jh. 
6. Das Problem der Ausgliederung der Wortarten. 
7. Das Wesen des Artikels, seine Funktionen. Die Kategorie der Bestimmtheit (Unbestimmtheit). 
8. Die Modalverben. 
9. Das Adjektiv. 
10. Das Numerale. 
11. Das Pronomen. 
12. Die Infinitivkonstruktionen  
13. Das Adverb. 
14. Das Substantiv. Paradigmatik des Substantivs. 
15. Die Genera. 
16. Die Modi. 
17. Das Satzgefüge. Modelle von Satzgefügen. 
18. Die grammatischen Kategorien des Substantivs. 
19. Die Wechselbeziehungen zwischen den nominalen Wortarten, Pronomen und Adverbien. 
20. Die Satzverbindung.  

 
4.ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних технологій. 
Зокрема, лекції проводяться в основному словесними методами, з використанням презентацій, а семінарські 
заняття проводяться також з використанням інформаційних технологій, майстер-класів, практикумів і мають 
за мету – набуття студентами практичних навичок використання сучасних аналітичних методів у вивченні 
різноманітних граматичних явищ.  

 
 

5.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  
Поточний контроль здійснюється під час лекційних та практичних занять, а також у дні проведення 

контрольних заходів, встановлених робочим планом дисципліни. Семестровий контроль проводиться у 
формі заліку. При цьому при виведенні остаточної оцінки враховуються результати поточного контролю.  

 
 

6.ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СЕМЕСТРІ 
Контроль за засвоєнням навчального матеріалу здійснюється на основі поточного та підсумкового 

контролю. При оцінюванні знань студентів здійснюються різні засоби контролю, зокрема поточний 
контроль здійснюється під час практичних занять, при чому враховуються різні види роботи: усне 
опитування, тестування. Окремо здійснюється контроль за виконанням самостійної та індивідуальної 
роботи.  

В кінці навчального семестру здійснюється підсумковий контроль: залік ( ІX семестр). 
Пропущене з поважної причини практичне заняття студент повинен відпрацювати в установлений 

викладачем термін в аудиторіях кафедри. 
Одержані студентом оцінки під час поточного, проміжного та підсумкового контролю не перездаються. 
Кожний вид роботи оцінюється за чотирибальною шкалою. Підсумкова оцінка за семестр виставляється 

із урахуванням всіх оцінок, одержаних студентом за семестр. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від 
структури дисципліни. 
 Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 
автоматизованому режимі після внесення усіх оцінок до електронного журналу. Співвідношення 
вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці.  

Залік виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав студент з дисципліни, знаходиться в 
межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною шкалою ставиться «зараховано», а за шкалою ЄКТС – 
буквене позначення оцінки, що відповідає набраній студентом кількості балів. 

 
Оцінювання знань студентів здійснюється за такими критеріями: 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
Узагальнений критерій  



Відмінно Студент глибоко і у повному обсязі опанував зміст навчального матеріалу, легко 
в ньому орієнтується і вміло використовує понятійний апарат; уміє пов’язувати 
теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, впевнено висловлювати і 
обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний 
виклад відповіді (як в усній, так і у письмовій формі), якісне зовнішнє 
оформлення роботи. Студент не вагається при видозміні запитання, вміє робити 
детальні та узагальнюючі висновки. При відповіді допустив дві-три несуттєві 
похибки. 

Добре Студент виявив повне засвоєння навчального матеріалу, володіє понятійним 
апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі; свідомо використовує теоретичні 
знання для вирішення практичних задач; виклад відповіді грамотний, але у змісті 
і формі відповіді можуть мати місце окремі неточності, нечіткі формулювання 
закономірностей тощо. Відповідь студента має будуватися на основі самостійного 
мислення. Студент у відповіді допустив дві-три несуттєві помилки. 

Задовільно Студент виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному 
для подальшого навчання та практичної діяльності за професією,  справляється з 
виконанням практичних завдань, передбачених програмою. Як правило, 
відповідь студента будується на рівні репродуктивного мислення, студент має 
слабкі знання структури курсу, допускає неточності і суттєві помилки у 
відповіді, вагається при відповіді на видозмінене запитання. Разом з тим набув 
навичок, необхідних для виконання нескладних практичних завдань, які 
відповідають мінімальним критеріям оцінювання і володіє знаннями, що 
дозволяють йому під керівництвом викладача усунути неточності у відповіді. 

Незадовільно Студент  виявив розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і 
другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, 
хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання при 
вирішенні практичних завдань. Як правило, оцінка "незадовільно" виставляється 
студенту, який не може продовжити навчання без додаткової роботи з вивчення 
дисципліни. 

 
 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна робота Самостійна робота Семестровий контроль 
(залік) 

 Семестр 
Практичні заняття Тестовий 

контроль: 
Презентація Залік 

    
ВК:                                   0,4 0,4 0,2 За рейтингом 

Умовні позначення: ВК – ваговий коефіцієнт 
 

Оцінювання тестових завдань 
Тематичний тест для кожного студента складається з тестових завдань. Оцінювання тесту 

здійснюється за чотирибальною шкалою.  
На тестування відводиться певна кількість часу в залежності від виду тесту. Правильні відповіді 

студент записує у талоні відповідей. При цьому усі графи для відповідей мають бути заповнені цифрами, що 
відповідають правильним, на погляд студента, відповідям. Викладач на наступному занятті оголошує 
результати тестування.  

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має перездати її в установленому порядку, але 
обов’язково до терміну наступного контролю.  

Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється 
автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. 
Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці.  

 
Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС  

 

Оцінка 
ECTS 

Інституційна 
інтервальна 
шкала балів 

Вітчизняна оцінка, критерії 

A 4,75–5,00 5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу 



і виявлення відповідних умінь та навичок 

B 4,25–4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 
незначними помилками 

C 3,75–4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками 

D 3,25–3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 
достатнє для практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 
повторне вивчення дисципліни 

 
 

7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
  

1. Der grammatische Bau einer Sprache.  
2. Die Einheiten der Morphologie. 
3. Das Tempussystem. 
4. Die grammatischen Kategorien. 
5. Das Wesen des Verbs. Die Einteilung des Verbs (syntaktische, semantische, morphologische). 
6. Die Entwicklung der deutschen Grammatik im 20. Jh. 
7. Das Problem der Ausgliederung der Wortarten. 
8. Das Wesen des Artikels, seine Funktionen. Die Kategorie der Bestimmtheit (Unbestimmtheit). 
9. Die Modalverben. 
10. Das Adjektiv. 
11. Das Numerale. 
12. Das Pronomen. 
13. Die Infinitivkonstruktionen  
14. Das Adverb. 
15. Das Substantiv. Paradigmatik des Substantivs. 
16. Die Genera. 
17. Die Modi. 
18. Das Pronomen 
19. Die Präposition 
20. Das Satzgefüge. Modelle von Satzgefügen. 
21. Die grammatischen Kategorien des Substantivs. 
22. Die Wechselbeziehungen zwischen den nominalen Wortarten, Pronomen und Adverbien. 
23. Die Satzverbindung.  

 
 
 
 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Навчальний процес з дисципліни «Теоретична граматика німецької мови» повністю і в достатній 
кількості забезпечений необхідною навчально-методичною літературою. Зокрема, викладачами кафедри 
підготовлені і видані такі роботи: 

1. Король С. В. Основи теоретичної граматики : методичні вказівки до лекційного курсу 
«Теоретична граматика німецької мови» для спеціальностей «Англійська мова і література» та «Прикладна 
лінгвістика» / С.В.Король,– Хмельницький: ХНУ, 2015.- 35с. 

 
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Рекомендована література 
Основна література 

1. Король С.В. Основи теоретичної граматики для спеціальностей "Англійська мова і література" та 
"Прикладна лінгвістика" до лекційного курсу "Теоретична граматика німецької мови" Хмельницький: ХНУ, 2015. 
30 с. 



2. Holl K. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene, neue Rechtschreibung, Übungsbuch, Max Hueber Verlag. 
2012. 432.S 

3. Gisela Zifonun, Ludger Hoffmann, Bruno Strecker. Grammatik der deutschen Sprache. Band I. De Gruyter 
2011. 593 S. 

4. Duden – Die Grammatik: Struktur und Verwendung der deutschen Sprache. Sätze - Wortgruppen – Wörter. 
Duden 2016. 485 S. 

 

Інформаційні ресурси 
 

Електронний університет: 
1. Модульне середовище для навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4135 
2. Електронна бібліотека університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/ 

 

http://lib.khnu.km.ua/
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