
ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 
Тип дисципліни Вибіркова 

Освітній рівень Другий (магістерський) 

Мова викладання Німецька 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

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 німецької мови; ознаки мовних співвідношень, які пов’язані 

з граматикою; основні граматичні категорії; важливі дослідницькі праці в цій галузі; 

критично оцінювати відповідні праці з теоретичної граматики; аналізувати проблеми 

теоретичної граматики німецької мови; використовувати основну і довідкову літературу для 

аналізу. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Предмет та завдання теоретичної граматики німецької мови. 

Основні риси граматичної будови німецької мови. Морфологічні одиниці. Граматичні 

категорії. Поняття частин мови. Принципи розподілу німецької мови на частини мови. 

Дієслово як частина мови: Граматичні категорії дієслова. Граматичне значення форм слів. 

Категорія особи. Категорія числа. Категорія часу. Категорія способу. Категорія 

доконаності/недоконаності. Категорія стану. Іменник та його граматичні категорії. 

Прикметник. Займенник. Прийменник. 

 

Запланована навчальна діяльність: не менше 1/3 від загальної кількості годин. 

 

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення з елементами 

проблемності); практичні (практичні роботи); наочні (ілюстрування навчального матеріалу, 

показ відео та слайдів). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, захист 

індивідуальних дослідницьких завдань, 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

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. Moskalskaja O. I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mосква : Hochschule, 2001. 

368 S. 

3. Schendels E. I. Deutsche Grammatik. Morphologie. Syntax. Mосква : Высшая школа, 2009. 

397 с. 

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

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4135 

5. Електронна бібліотека університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

 

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Король С. В. 
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