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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльна 

граматика другої іноземної мови» складена Водяною Л.В. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.020303 

Філологія. Переклад.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: порівняльна 

характеристика граматики німецької мови з граматикою української мови.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Практичний курс основної мови», 

«Порівняльна лексикологія», «Практична граматика». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:  

Кредит 1. . Мова як функціональна система 

Кредит 2. Морфологія: порівняльний аспект 

Кредит 3. Синтаксис: порівняльний аспект 

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,  
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-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; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг 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. 

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 
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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. .Особливості категорій виду, часу, стану, способу дієслова в 

німецькій та українській мовах 

Тема 8. Порівняльна характеристика дієприслівника і дієприкметника 

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 

3. 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.  
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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 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі бесіди, 

дискусії, тестів, індивідуальних та фронтальних опитувань. Важливе значення 

в роботі викладацького складу інституту має аналіз знань та вмінь студентів, 

що здійснюється на основі поточно го, рубіжного та підсумкового контролю. 

Співвідношення показників цих видів контролю дає змогу скоригувати методи 

і форми навчальної роботи, вжити відповідних заходів щодо оптимізації 

навчального процесу. Поточний контроль знань здійснюється щомісяця 

шляхом тестування за вивченими темами курсу, підсумковий — наприкінці 

курсу у формі іспиту. Екзаменаційна картка складається з одного 

теоретичного питання і двох практичних завдань: • читання та переклад тексту 

на задану тематику; • граматичний аналіз тексту і перекладу, особливості та 

засоби їх відтворення; • порівняльний аналіз граматичного явища німецької та 

української мов. 


