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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практична 

граматика німецької мови» складена Кирилюк С. В. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 035 Філологія, 

предметна спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька, освітня програма: Німецька мова і література. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є її синтаксична будова 

німецької мови, яка формується з усіх без винятку синтаксичних одиниць - 

членів речень, словосполучень, речень, їхніх форм, різновидів.  

Міждисциплінарні зв’язки курсу полягають в тому, що формування 

мовної граматичної компетенції студентів базується на знаннях, набутих 

студентами з курсів практики усного й писемного мовлення, практичної 

фонетики та мовознавства. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит 1. Речення. Зв'язок у реченні. 

 Тема 1. Порядок слів в простому поширеному реченні. 

Тема 2. Місце присудка. Місце підмета. 

Тема 3. Відмінкові додатки. Місце додатку. 

Тема 4. Обставина. Місце обставини. 

Тема 5. Означення. Місце означення. 

Тема 6. Вставні слова та вставні речення. 

Кредит 2.   Складне речення. Зв'язок між реченнями. 

Тема 1. Зв'язок між реченнями. Складносурядне речення.  

Тема 2. Засоби зв’язку. 

Тема 3. Формальні ознаки складнопідрядного речення. Місце підрядного 

речення. Види підрядного речення. 

Тема 4. Підрядні речення додатку. 

Тема 5. Підрядні речення- підмет. 

Тема 6. Підрядні речення- присудок. 

Кредит 3,4. Речення обставини. 



Тема 1. Підрядні речення причини. 

Тема 2. Підрядні речення часу. 

Тема 3. Означальні підрядні речення. 

Тема 4. Підрядні речення мети. 

Тема 5. Умовні речення. 

Тема 6. Допустові  підрядні речення. 

Тема 7. Підрядні речення наслідків. 

Тема 8. Підрядні речення місця. 

Тема 9. Порівняльні підрядні речення. 

Тема 10. Підрядні речення образу дії. 

Кредит 5, 6. Умовний спосіб. Кон’юнктив II. 

Тема 1. Кон’юнктив. Значення та утворення часових форм кон’юнктиву II 

активного стану. 

Тема 2. Вживання кон’юнктиву ІІ у простому реченні.  

Тема 3. Кон’юнктив у нереальних умовних реченнях. 

 Тема 4. Кон’юнктив у нереальних послідовних реченнях. 

Тема 5. Кон’юнктив у нереальних порівняльних реченнях. 

Тема 6. Кон’юнктив у нереальних допустових реченнях. 

Тема 7. Значення та утворення часових форм кон’юнктиву II пасивного 

стану. 

Тема 8. Вживання часових форм кон’юнктиву II пасивного стану. 

Кредит 7. Умовний спосіб. Кон’юнктив I. 

Тема 1. Значення та утворення часових форм кон’юнктиву I активного стану. 

Тема 2. Кон’юнктив у непрямій мові. 

Тема 3. Кон’юнктив у гаслах, інструкціях, непрямому розпорядженні, 

рецептах.  

Тема 4. Кондиціоналіс II. Утворення та вживання. 

Тема 5. Значення та утворення часових форм кон’юнктиву пасивного стану. 

Тема 6.  Вживання часових форм кон’юнктиву пасивного стану. 

Кредит 8. Модальні дієслова для вираження суб’єктивної оцінки 



висловлювання. 

Тема 1. Модальні дієслова для вираження суб’єктивної оцінки  

висловлювання: припущення, ствердження. 

Тема 2. Модальні дієслова для вираження суб’єктивної оцінки 

висловлювання: прохання, ввічливий наказ. 

Тема 3. Модальні дієслова для вираження суб’єктивної оцінки 

висловлювання: необхідність, бажання, рекомендація.  

Тема 4. Futurum I для вираження припущення. 

Тема 5. Futurum II для вираження припущення. 

 

  

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Основною метою вивчення практичної граматики в університеті є 

синтаксичний аналіз мовних явищ, а також трансформаційний та 

компаративний аналіз синтаксичних структур. Завдання курсу практичної 

граматики полягає в тому, щоб дати студентам практичні знання синтаксису  

німецької мови, необхідні для вчителя німецької мови середнього 

навчального закладу, а також виробити в них міцні навички граматично 

вірної німецької мови в її усній та письмовій формах. Досягнення мети - 

оволодіння граматичною системою мови та вміння ефективно застосовувати 

отримані знання на практиці - передбачає розв'язання таких завдань: 

а) активне засвоєння студентами основних синтаксичних структур, які 

вживаються в усному і письмовому мовленні; 

б) розуміння студентами синтаксичних явищ/структур, які 

зустрічаються в мові сучасної художньої прози, публіцистики і наукової 

літератури; 

в) уміння граматично правильно (коректно) оформляти своє 

висловлювання іноземною мовою; 

г) розрізняти нормативні і варіативні форми граматики; 



д) розуміти і вживати синтаксичні форми/явища/структури відповідно 

до їх стилістичної значимості. 

Основною проблемою постає оволодіння граматичною будовою 

німецької мови та використання синтаксичних структур у мовленнєвій 

діяльності.  Провідною ідеєю курсу є синтаксична будова мови та 

синтаксичні структури, що є складовою частиною мовної компетенції. 

Функціональна направленість програми базується на практичних 

завданнях курсу. Зокрема, це стосується розділу даного курсу – синтаксису, у 

якому класи слів та морфологічні форми слів розглядаються у зв’язку з  

синтаксичними функціями, які вони виконують у словосполученні та 

реченні.  

У даному кваліфікаційному описі курсу фіксується конкретний 

розподіл тем за послідовними етапами навчання, які визначають загальний 

хід оволодіння студентами німецькою мовою у єдності її лексичної та 

граматичної сторін.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел,  

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

- здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного 

зростання;  

- здатність до письмової й усної комунікації; 

- навички міжособистісної взаємодії;  

- здатність до самокритики;  

- уміння і здатність до прийняття рішень,  

- навички планування та управління часом;  



- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо;  

- здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю 

ним індивідуальнoю стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю 

спрямoваністю на діяльність вчителя, яка зoрієнтoвана на вітальні, сoціальні 

та прoфесійні цінності;  

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя 

ІІ. Фахові:  

- здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з 

основної іноземної мови; 

- володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання 

основних явищ на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів; уміння 

продемонструвати знання з практичної граматики та розуміння граматично 

правильної мови. 

- здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати 

набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної 

практики; 

 

- здатність до професійного удосконалення. 

Оскільки пропонована програма ґрунтується на принципах діалогічної 

концепції освіти, то це передбачає, зокрема, такі підходи до організації 

навчання: 

•  інтеграцію змісту різних навчальних курсів і предметів; 

• інтерактивні й мультимедійні форми навчання; 

• високий рівень автономії студентів у навчальному процесі; 

• партнерські відносини між викладачами і студентами; 

• творчість студентів і викладачів стосовно змісту і форм навчання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/8 кредити ECTS. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 



Кредит  1. Речення. Зв'язок у реченні. 

Види речень. Головні члени речення. Поширене речення. 

Окличні речення. Наказові речення. Питальні речення. Розповідні 

речення. 

Види присудка. Узгодження між присудком та підметом. Поширене 

речення. Поширення шляхом збільшення числа головних членів. Поширення 

речення другорядними членами. Група присудка. Група підмета. 

Кредит 2. Складне речення. Зв'язок між реченнями. 

Зв'язок між реченнями. Складносурядне речення як речення, що 

складається з предикативних конструкцій (речень-частин), сполучених 

сурядним зв'язком. Інтонація складносурядних речень. 

Союзні складносурядні речення. Відношення між частинами союзних 

складносурядних речень: 1) сполучні; 2) розділові; 3) протиставні; 4) 

причинні; 5) слідчі. 

Безсполучникові складносурядні речення. 

Складнопідрядне речення як речення, що складається з речень-частин, 

сполучених підрядним зв'язком. Головне речення - частина 

складнопідрядного речення, що синтаксично підпорядковує підрядне 

речення. Послідовне підпорядкування. Satzperiode. 

Три групи підрядних речень, що розрізняються по їх загальній функції і 

характеру зв'язку з головним реченням: 1) підрядні речення підмета, 

предикативні і додаткові; 2) підрядні речення означальні; 3) підрядні речення 

обставинні; 

Типи підрядних речень за синтаксичним зв’язком:  

підрядні речення-підмет, підрядні речення-предикатив. Сполучникові та  

безсполучникові речення.  Порядок слів у підрядному реченні. Vordersatz. 

Zwischensatz. Nachsatz.  

Кредит 3. Речення обставини. 

Типи підрядних речень за синтаксичним зв’язком: підрядні речення 

місця, підрядні речення часу , підрядні речення образу дії, підрядні речення 



причини, підрядні речення мети, допустові підрядні речення,  підрядні 

речення умови. Сполучникові та безсполучникові речення.  Порядок слів у 

підрядному реченні. Vordersatz. Zwischensatz. Nachsatz.  

Типи підрядних речень за синтаксичним зв’язком: означальні підрядні 

речення. Відносні займенники. Їх функція у реченні. Сполучникові речення. 

Порядок слів у підрядному реченні. Zwischensatz. Nachsatz.  

Умовні підрядні речення.  

Кредит 4, 5. Умовний спосіб. Konjunktiv II. 

Умовний спосіб (Konjunktiv). Часові форми умовного способу: 

“теперішній” час, “минулий” час, “майбутній” час. Konjunktiv II. Утворення 

та вживання. Основне значення – нереальна дія. Відносний характер часу, 

який передається формами умовного способу. Синтаксичні умови вживання 

умовного способу (Konjunktiv II ) :  в підрядних реченнях нереальної умови;  

Кредит 6, 7. Умовний спосіб. Konjunktiv I. 

Konjunktiv I. Утворення та вживання.  Основне значення – передання 

непрямої мови. Використання Konjunktiv I у гаслах, інструкціях, непрямому 

розпорядженні, рецептах. Konditionalis I та Konditionalis II. Синтаксичні 

умови вживання умовного способу (Konjunktiv I) пасивного стану. 

 Кредит 8. Модальні дієслова для вираження суб’єктивної оцінки 

висловлювання. 

Модальні дієслова як спосіб вираження суб’єктивної оцінки 

висловлювання: припущення, ствердження. Модальні дієслова для 

вираження суб’єктивної оцінки висловлювання: прохання, ввічливий наказ. 

Модальні дієслова для вираження суб’єктивної оцінки висловлювання: 

необхідність, бажання, рекомендація.  

Часові форми Futurum I, II для вираження припущення. 
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München: Verlag für Deutsch, 1991. - 304 S. 

6.Helbig G., Buscha J. Deutsche Übungsgrammatik,- Leipzig, 1989. 

7.Dreyer, Schmidt. Совершенствуем знание немецкого языка: грамматика с 

упражнениями и ключами /Русская редакция Петренко О.В. – Киев: 

Методика, 1996. 

Додаткова 

1.N.B. Sokolowa, I.D. Moltschanowa, E.I. Gutrowa. Deutsche Übungsgrammatik. 

– Proswestschenie, 2001. 

2.Бергер Д. Грамматические трудности немецкого языка. – Санкт-Петербург: 

Лань, 1996. 

3.Миссюра Н.А., Смирнова Н.В. Контрольные работы по грамматике. – М.: 

Просвещение, 1967. 

4.Чуваева В.Г. Практическая грамматика немецкого языка. – Москва: 

Высшая школа, 1976. 

5.Werner Heidermann. Grammatiktraining. Тренировочные упражнения по 

грамматике в 2-х частях.– Ismaning:Verlag für Deutsch, Киев: Методика, 1998. 

6.Wlassow J.N., Kulenko V.J. Das Adjektiv. Steigerungsstufen und Deklination. 

Вид-во Нова книга, Вінниця, 2003, 

 7.Юнг В. Грамматика немецкого языка. – Санкт-Петербург: Лань, 1996. 

8.Тагиль И.П. Deutsche Grammatik in Übungen. – Санкт-Петербург: Каро, 

2005. 



 9.Тагиль И.П. Deutsche Grammatik. – Санкт-Петербург: Каро, 2005. 

10.Wlassow J.N., Kulenko V.J. Das Adjektiv. Steigerungsstufen und Deklination. 

Вид-во Нова книга, Вінниця, 2003, 

11.Schendels, E. Deutsche Grammatik. – М.: Высшая школа, 1979. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни 

«Практична граматика німецької мови» у 1 семестрі є залік, у 2 семестрі – 

екзамен. 

Засоби діагности успішності навчання 

Засіб діагностики навчальної діяльності студентів з курсу - 

розгалужена система балів, яка є: 

• накопичувальною — складається із суми балів за різними видами 

здійсненого контролю; 

• рейтинговою — використовуються числові величини для визначення рівнів 

навчальної успішності студентів; 

• варіативною — кількість балів зумовлюється специфікою видів навчальної 

діяльності студентів. 

Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді модульних 

контрольних робіт, комп’ютерних тестів на освітньому просторі 

університету. Для оцінювання використовується національна чотирьохбальна 

шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, 

C, D, E, FX, F.  

Для заліку: 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

Для іспиту: 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

 
 


