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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

035 Філологія 

Варіативна 

 

Напрям підготовки  

Напрям підготовки: 

6.020303 Філологія*. 

Переклад 

 

Кредити – 3 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

  4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

 8 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 10 

Практичні, семінарські 

 20 

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

 60 

Вид контролю:  

Залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30 год. – 

аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (30% / 70 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу - дати порівняльну характеристику граматичної будови німецької 

та української мов, підготувати граматичну основу для набуття студентами 

теоретичних і практичних умінь та навичок у сфері перекладу. 

Основні завдання: • ознайомити студентів з теоретичною термінологією 

та основними структурними елементами німецької та української граматики; 

• підготувати студентів до сприйняття теорії перекладу; • сформувати навички 

перекладу з німецької мови на українську; • розвивати навички перекладу з 

української мови на німецьку. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

-  загальнокультурна, 

- соціальна,  

-компетентності з інформаційних і комунікативних технологій, 

- здатність працювати самостійно; 

- здатність працювати в міжнародному середовищі; 

 - здатність застосовувати знання на практиці здатність до аналізу і 

синтезу, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; 

 дослідницькі навики і уміння; 

ІІ. Фахові:  

- соціолінгвістична,  

- лінгвістична,  

- мовленнєва, 

- досконало опанувати німецьку мову, 

- мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької 

роботи в галузі філологічних наук. 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.. Мова як функціональна система  

Тема 1. Мова як функціональна система. Сфера вивчення лінгвістики 

взагалі та порівняльної грамматики зокрема. 

Основні положення сучасної лінгвістики. Системний та структурний 

підходи до вивчення мови. 

Тема 2. Місце порівняльної граматики серед типологічних 

дисциплін. 

Тема 3. Системні відношення у мовах. Основні граматичні одиниці 

німецької та української мов 

Кредит 2. Морфологія 

Тема 1. Типологія морфологічних систем німецької та української 

мов. 

Тема 2. Іменник у порівнювальних мовах. Німецький артикль та 

засоби його передавання в українській мові 

Тема 3. Порівняльна характеристика прикметника в німецькій та 

українській мовах 

Тема 4. Порівняльна характеристика займенника, його категорії в 

німецькій та українській мовах. 

Тема 5. Порівняльна характеристика дієслова, його категорії в 

німецькій та українській мовах 

Тема 6. Порівняльна характеристика безособових форм дієслова 

(інфінітивні конструкції). 

Тема 7. Порівняльна характеристика дієприслівника і 

дієприкметника в німецькій та українській мовах 

Тема 8. Порівняльна характеристика службових частин в німецькій 

та українській мовах 

Кредит 3. Синтаксис 

Тема 1. Типологія синтаксичних систем у німецькій та українській 

мовах 



Тема 2. Просте речення. Порівняльна характеристика членів речення 

Тема 3. Складне речення в німецькій та українській мовах 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

 VIII семестр 

 

Кредит 1. Мова як функціональна система 

Тема 1. Мова як 

функціональна система. Сфера 

вивчення лінгвістики взагалі та 

порівняльної грамматики зокрема. 

Основні положення сучасної 

лінгвістики. Системний та 

структурний підходи до вивчення 

мови. 

14 2 2 -  10 

Тема 2. Місце порівняльної граматики 

серед типологічних дисциплін 

4  2 -  2 

Тема 3. Системні відношення у мовах. 

Основні граматичні одиниці німецької та 

української мов  

12     12 

Разом за кредит 1  30 2 4 -  24 

Кредит 2. Морфологія 

Тема 1. Типологія морфологічних 

систем німецької та української мов 

6 2  -  4 

Тема 2. Іменник у порівнювальних 

мовах. Німецький артикль та засоби 

його передавання в українській мові 

4 2 2 -   

Тема 3. Порівняльна характеристика 

прикметника в німецькій та 

українській мовах 

2  2 -   

Тема 4. Порівняльна характеристика 

займенника, його категорії в німецькій 

та українській мовах. 

2  2    

Тема 5. Порівняльна характеристика 

дієслова, його категорії в німецькій та 

українській мовах 

4 2 2    

Тема 6. Порівняльна характеристика 

безособових форм дієслова 

(інфінітивні конструкції). 

5     5 



Тема 7. Порівняльна характеристика 

дієприслівника і дієприкметника в 

німецькій та українській мовах 

2  2    

Тема 8. Порівняльна характеристика 

службових частин у німецькій та 

українській мовах 

5     5 

Разом за кредит 2  30 6 10 -  14 

Кредит 3. Синтаксис 

Тема 1. Типологія синтаксичних 

систем у німецькій та українській 

мовах 

12 2  -  10 

Тема 2. Просте речення. Порівняльна 

характеристика членів речення 

8  2 -  6 

Тема 3. Складне речення в німецькій 

та українській мовах 

8  4 -  4 

Разом за кредит 3 30 2 6 -  20 

Всього за семестр: 90 10 20 -  60 

Усього годин: 90 10 20 -  60 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

VIII семестр 

1 Мова як функціональна система. Сфера вивчення 

лінгвістики взагалі та порівняльної грамматики 

зокрема. Основні положення сучасної лінгвістики. 

Системний та структурний підходи до вивчення мови. 

2 

2 Місце порівняльної граматики серед типологічних 

дисциплін 

2 

3 Іменник у порівнювальних мовах. Німецький артикль 

та засоби його передавання в українській мові 

2 

4 Порівняльна характеристика прикметника в 

німецькій та українській мовах 

2 

5 Порівняльна характеристика займенника, його 

категорії в німецькій та українській мовах. 

2 

6 Порівняльна характеристика дієслова, його категорії 

в німецькій та українській мовах 

2 

7 Порівняльна характеристика дієприслівника і 

дієприкметника в німецькій та українській мовах 

2 

8 Просте речення. Порівняльна характеристика членів 

речення 

2 

9 Складне речення в німецькій та українській мовах 4 



 Всього 20  

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

VIII семестр 

1 Мова як функціональна система. Сфера вивчення 

лінгвістики взагалі та порівняльної грамматики зокрема. 

Основні положення сучасної лінгвістики. Системний та 

структурний підходи до вивчення мови. 

 10 

2 Системні відношення у мовах. Основні граматичні 

одиниці німецької та української мов 

12 

3 Місце порівняльної граматики серед типологічних 

дисциплін 

2 

4 Типологія морфологічних систем німецької та 

української мов 

4 

5 Порівняльна характеристика безособових форм дієслова 

(інфінітивні конструкції). 

5 

6 Порівняльна характеристика службових частин у 

німецькій та українській мовах 

5 

7 Типологія синтаксичних систем у німецькій та 

українській мовах 

10 

8 Просте речення. Порівняльна характеристика членів 

речення 

6 

9 Складне речення в німецькій та українській мовах 4 

 Разом  60 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Проаналізувати складнопідрядне речення (власний вибір): зробити 

морфологічний та синтаксичний аналіз. 

 

10. Методи навчання 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і 

мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості 

майбутнього фахівця з іноземної мови з урахуванням індивідуальних 

особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються 

інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення 

традиційного педагогічного процесу. При вивченні даного курсу 

використовуються: 

1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, 

творчі завдання. 



2. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльності. 

3. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, 

пошукова робота в Інтернеті. 

4. Методи навчання за джерелом знань поділяють на словесні, наочні, 

практичні. 

5. Словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, 

дискусія. 

6. Аудіо-візуальні методи. 

11. Методи контролю 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці 

підлягає рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

практичних заняттях; активність при обговорюванні питань, що винесені на 

практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота 

є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з 

певними розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і 

підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу. Організація 

самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 

індивідуального підходу. Індивідуальні завдання можуть виконувати за 

бажанням усі студенти або окремі з них (творчо обдаровані, вимогливі, з 

досвідом практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). 

Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, 

розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному 

розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з курсу є: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, 

визначених викладачем; 

- ознайомлення з оригінальними творами, визначеними навчальною 

програмою; 

- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення 

студентів у коло питань, що доведеться вивчати; 

- перегляд німецькомовних кінофільмів мовою оригіналу, визначених 

навчальною програмою, для подальшого їх аналізу та критичного розгляду;  

- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, 

викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування 

відповідей на поставлені напередодні викладачем запитання та з метою 

закріплення здобутих знань; 

- конспектування самостійно прочитаного; 

- підготування доповідей, рефератів, анотацій тощо. 

3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль 

передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань 



того чи іншого модуля, до якої включаються елементи знань з планового 

повторення попередніх модулів. Завдання для модульного контролю 

складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого.  

Підсумковий контроль знань студентів відбувається за умови 

успішного засвоєння лекційного матеріалу, виконання практичних завдань, 

завдань самостійної роботи, індивідуальних творчих завдань, тестування за 

темами курсу та складання іспиту.   

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

VIII семестр 

 

 

  Поточне тестування та самостійна робота МКР 1, 

МКР 2, 

МКР 3 

Накопи-

чувальні 

бали / 

Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 

 

Т

2 

Т

3 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

30х3 = 

90 

300 

20 2

0 

3

0 

8 8 8 8 8 1

0 

1

0 

1

0 

2

0 

2

5 

2

5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти 

2. Навчально-методичний комплекс. 

3. Перелік основних термінів та понять з дисципліни 

4. Дидактичний роздавальний матеріал, ілюстративні матеріали, схеми, 

таблиці до різних тем. 

 



 

Рекомендована література 

Базова 

1. Артемчук Г. І., Назарук П. М. Порівняльна типологія німецької та 

української мов.— К.: Вища шк., 2008.  

2. Лалаян Л. С. Порівняльна граматика німецької та української мов / Лалалян 

Л.С. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 217 с. 

Допоміжна 

3. Горохова И. М., Филиппова Н. А. Пособие по сопоставительной 

грамматике.— М.: Высш. шк., 1985.  

4.  Євгененко Д. А., Білоус О. М. Практична граматика німецької мови.—

Вінниця: Нова кн., 2002.  

5. Кусько К. Я., Тимошник О. М. Контрастивна лінгвістика: проблеми, 

завдання, прикладна орієнтація // Іноземна філологія. — 1995.— Вип. 96. 

— С. 75–86.  

6.  Нариси з контрастивної лінгвістики.— К., 2002.  

7.  Німецько-українські мовні паралелі / За ред. Ю. О. Жлуктенка.— К.: 

Вища шк., 1999. 

8. Український правопис.—К.: Наук. думка, - 2003.  

9. Чередниченко О., Коваль Ю. Теорія і практика перекладу.— К., 1995.  

10. Gerhard Helbig, Joachim Buscha. Deutsche Grammatik.— Verlag 

Enzyklopдdie, 2005.  

11.  Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 1998. 1 

12.  Duden, Grammatik der deutschen Sprache, 1998.  

13.  Duden, Richtiges und gutes Deutsch, 1996.  

14.  Duden, Satz und Korrekturanweisungen, 1996 

 

 

 

 

 
 


