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Анотація 

Навчальна дисципліна «Порівняльна граматика другої іноземної та української мов» 

розроблена для студентів-германістів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну і 

спеціалізуються на професійному перекладі. Дисципліна закладає базові теоретичні знання 

про: структуру та утворення різних типів речень в українській та німецькій мовах; 

граматичні категорії різних частин мови; особливості організації синтаксичних одиниць у 

порівнюваних мовах; типи синтаксичного зв’язку; відмінності у засобах вираження різних 

членів речення. За результатами курсу здобувачі вищої освіти повинні вільно оперувати 

граматичними формами та конструкціями німецької та української мов в усному та 

писемному мовленні; розпізнавати граматичні явища та вміти їх адекватно відтворювати чи 

заміщувати в мові перекладу; розрізняти граматичні структури та явища під час сприйняття 

тексту на слух; перекладати з української мови німецької і навпаки з урахуванням 

особливостей будови мов; здійснювати граматичний перекладознавчий аналіз тексту. Курс 

нерозривно пов'язаний з вивченням практичного курсу другої іноземної мови і є його 

логічним продовженням та базується на знаннях, отриманих з курсів загального 

мовознавства, латинської мови, практичної граматики, порівняльної граматики англійської 

мови, української мови за професійним спілкуванням. 

Ключові слова: граматичні категорії, німецька мова, порівняльна граматика, 

синтаксичні одиниці, типи синтаксичного зв’язку, українська мова, частини мови. 

 

Abstract 

The course "Comparative Grammar of the Second Foreign and Ukrainian Languages" is 

designed for German students who study German as a second foreign language and specialize in 

professional translation. The discipline lays the basic theoretical knowledge about: the structure and 

formation of different types of sentences in Ukrainian and German; grammatical categories of 

different parts of speech; features of the organization of syntactic units in the compared languages; 

types of syntactic connection; differences in the expression means of different parts of the sentence. 

According to the results of the course, students should be free to operate with grammatical forms 

and constructions of German and Ukrainian languages in oral and written speech; recognize 

grammatical phenomena and be able to adequately reproduce or replace them in the language of 

translation; distinguish grammatical structures and phenomena during the perception of the text by 

ear; to translate from Ukrainian into German and backward, taking into account the peculiarities of 

the structure of languages; to carry out grammatical translation analysis of the text. The course is 

inextricably linked with the study of a practical course of a second foreign language and is its 

logical continuation and is based on knowledge gained from courses in general linguistics, Latin, 

practical grammar, comparative grammar of English, Ukrainian for professional communication. 

Key words: comparative grammar, German, grammatical categories, parts of speech, syntactic 

units, types of syntactic connection, Ukrainian.  
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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Порівняльна граматика другої 

іноземної та української мов» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 «Філологія 

(Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська» за освітньо-

професійною програмою «Переклад». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: порівняльна характеристика граматики 

німецької мови з граматикою української мови.   

Міждисциплінарні зв’язки: «Загальне мовознавство», «Практичний курс другої 

мови», «Практична граматика», «Порівняльна граматика англійської мови», «Українська 

мова за професійним спілкуванням», «Латинська мова». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: вивчення порівняльної характеристики граматичної будови німецької та 

української мов, підготовка граматичної основи для набуття студентами теоретичних і 

практичних умінь та навичок у сфері перекладу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 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. 

1.3. Програмні результати навчання:  
ПРН-1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації 

ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН-2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН-3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН-5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН-6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення 

складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН-7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН-10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній 

діяльності. 

ПРН-12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН-15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний 

аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН-16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН-17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й 

мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності та/або навчання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
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ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як 

особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії 

мов(и), що вивчаються(ється). 

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів 

різних стилів і жанрів. 

ФК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та 

культури мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

 

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. 

Тема 3. Системні відношення у мовах. Основні граматичні одиниці німецької та 

української мов 

Кредит 2. Морфологія 

Тема 4. Типологія морфологічних систем німецької та української мов. 

Тема 5. Іменник у порівнювальних мовах. Німецький артикль та засоби його 

передавання в українській мові 

Тема 6. Порівняльна характеристика прикметника в німецькій та українській мовах 

Тема 7. Порівняльна характеристика займенника, його категорії в німецькій та 

українській мовах. 

Тема 8. Порівняльна характеристика дієслова, його категорії в німецькій та українській 

мовах 

Тема 9. Порівняльна характеристика безособових форм дієслова (інфінітивні 

конструкції). 

Тема 10. Порівняльна характеристика дієприслівника і дієприкметника в німецькій та 

українській мовах 
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Тема 11. Порівняльна характеристика службових частин в німецькій та українській 

мовах. 

Кредит 3. Синтаксис 

Тема 12. Типологія синтаксичних систем у німецькій та українській мовах. 

Тема 13. Просте речення. Порівняльна характеристика членів речення. 

Тема 14. Складне речення в німецькій та українській мовах. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання 

для самостійної та індивідуальної роботи, презентації результатів досліджень, тестові 

завдання, контрольні роботи. 


