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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практична граматика» 

складена Кирилюк С. В. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня 

бакалавра 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 граматична будова німецької мови 

та пов’язані з нею основні поняття, категорії, терміни і концепції. 

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. Артикль та його вживання.  

Кредит 2. Іменник. 

Кредит 3. Прийменник. Займенник 

Кредит 4. Дієслово. Вживання часів дієслова. 

Кредит 5. Модальні дієслова. 

Кредит 6. Прикметник.  

Кредит 7. Прислівник. Числівник. 

Кредит 8. Пасивний стан дієслова.  

Кредит 9. Дієприкметник. 

Кредит 10. Інфінітив. Інфінітивні конструкції та групи. 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основною метою курсу нормативної граматики є передача студентам цілісної 

(завершеної системи) знань з цього аспекту вивченя/викладання практичного курсу 

сучасної німецької мови. У цьому плані граматика виступає інструментом планування 

прогресії. Граматичні теми і комплекси завдань для їх опрацювання і засвоєння 

студентами підбираються у відповідності з конкретно визначеною темою. Досягнення 

мети - оволодіння граматичною системою мови та вміння ефективно застосовувати 

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

а) активне засвоєння студентами основних граматичних структур, які вживаються в 

усному і письмовому мовленні; 

б) розуміння студентами граматичних 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 граматичні форми/явища/структури відповідно до їх стилістичної 

значимості. 

Необхідний для автоматизації навичок формально - структурний тренінг належить 

до сфери самостійної роботи студентів. Під час аудиторних занять пріоритет належить 

комунікативним завданням з граматичною домінантою.  

Загальна мета навчання граматики німецької мови є комплексною, вона, поруч із 

забезпеченням наступності у викладанні німецької мови включає в себе практичні 

(комунікативні), загальноосвітні і виховні цілі: 

Комунікативна мета виступає основною метою навчання. Вона здійснюється 

шляхом формування в студентів необхідних мовних і мовленнєвих умінь і навичок 

базових видів мовленнєвої діяльності. Завдання тут полягає у тому, щоб навчити вільно і 

правильно на основі володіння достатньо об'ємним словниковим запасом з дотриманням 

граматичних і стилістичних норм говорити і писати по-німецькому, читати і розуміти 

німецьке мовлення на слух, перекладати з німецької мови на рідну і навпаки, а також 

читати, реферувати і анотувати будь-які види текстів (крім вузькоспеціальних).  



Загальноосвітня мета передбачає розширення культурного світогляду студентів, а 

саме: вивчення питань міжнародного життя, ознайомлення з основними досягненнями 

світової науки і культури, з особливостями історії, географії, економіки німецькомовних 

країн (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Люксембург), особливостями їх 

соціокультурного розвитку, а також вміння реалізовувати свою мовленнєву поведінку 

відповідно до них. 

Виховна мета ставить завдання розвитку таких якостей як працелюбство, 

ініціативність, творчий підхід до навчання, почуття відповідальності, дисциплінованість, 

уміння спілкуватися з людьми, у тому числі й з носіями мови і т.д. . 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- визначати пізнавальну мету та організовувати її досягнення; 

- вміти пояснити свою мету; 

- організовувати планування, аналіз, рефлексію, самооцінку власної навчально-

пізнавальної діяльності у процесі вивчення німецької мови; 

- працювати із навчальним матеріалом (текстовий, аудіо- та відеоматеріал), вміти 

його проаналізувати, впровадити на практиці іншомовного мовлення; 

- в усній та писемній формі за використання комп’ютерних засобів та технологій 

(текстові та графічні редактори, презентації), вміти представити результати навчально-

пізнавальної діяльності у процесі вивчення німецької мови та набуття вмінь, навичок та 

методологічних знань щодо її викладання; 

- здатність до навчання;  

- уміння працювати самостійно.  

ІІ. Фахові:  

- уміння продемонструвати знання з практичної граматики та розуміння 

граматично правильної мови; 

- навики практичного застосування знання граматики (морфології); 

- уміння інтерпретувати та пояснювати правила з практичної граматики; 

- комунікативні навики, усна та письмова граматично правильна комунікація; 

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності німецької 

мови; 

- здатність вільно користуватися німецькою мовою у професійних, наукових та ін. 

цілях; 

- навики знаходити інформацію з первинних та вторинних інформаційних джерел, 

включаючи пошук інформації через пошукові системи онлайн. 

Програма базується, з одного боку, на українському освітньому стандарті, 

поглиблюючи, розширюючи і конкретизуючи його з урахуванням принципів сучасної 

державної освітньої політики, спрямованих на реформу системи освіти. З іншого боку, в її 

основу покладено європейські стандарти рівня знань з німецької мови, відображені в 

навчальній літературі німецькомовних країн, тобто пропонований документ укладено у 

відповідності до рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних 

іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними. Виходячи з цього, програма передбачає 

такі рівні професійного володіння граматикою: 

пороговий (В1-В2, що відповідає першому курсу); 

просунутий (В2-С1, що відповідає другому курсу). 

З огляду на українські національні традиції та методичні можливості європейські 

стандарти знаходять своє модифіковане відображення у вимогах до рівня знань студентів 

після кожного курсу навчання. 

Розробку програми здійснено на основі вимог ступеневої освіти та положень 

діалогічної освітньої концепції, яка передбачає рівномірну і рівноправну взаємодію усіх 



учасників навчального процесу, а також взаємну обумовленість і багатоманітні динамічні 

зв'язки всіх компонентів навчально - методичної системи між собою.  

Програма має прикладний характер. На її основі укладені робочі програми 

відповідно до логіки і структури базових навчальних посібників та наявності додаткових 

дидактичних матеріалів. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 300 години /10 кредитів ECTS. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

І КУРС: 1 і 2 семестри  

Кредит 1. Артикль та його вживання.  

Артикль. Особливості використання означеного та неозначеного 

артиклів. Вживання артиклів з іменниками матерії ,  з абстрактними 

іменниками, з власними іменниками, у сталих виразах. Відсутність артикля. 

Особливі функції  артикля. Відмінювання артиклю.  

Кредит 2. Іменник. Категорії іменника. 

Іменник. Частина мови із загальним значенням предмета. Рід 

іменника.  

Ознаки іменника: число, відмінок, словотворні форми. Характерні 

синтаксичні функції іменника: функція підмета, функція додатка, функція 

предикатива. 
Підкласи іменника: іменники власні та загальні, злічувані та 

незлічувані, назви істот та неістот, конкретні та абстракт ні, речові, збірні.  

Відмінювання іменників (жіноча, сильна та слабка відміна). Особлива група 

іменників. Відмінювання власних назв. Множина іменників.  

Кредит 3. Прийменник. Займенник. 

Прийменники, що вимагають Akkusativ, прийменники подвійного керування, 

прийменники з  Dativ  та Genitiv. Переклад прийменників  та співвідношення їх значення у 

сталих сполученнях. 

Особові займенники. Ділення особових займенників третьої особи по 

родових класах. Замісна функція особистих зай менників третьої особи. 

Зіставлення відмінків особистих займенників (називний, об'єктний) з 

відмінками іменників.  

Присвійні займенники. Вираз присвійними займенниками категорій 

особи і числа. Дві групи форм присвійних займенників: а) форми 

«зв'язані»;б) форми «незалежні».  

Вказівні займенники. Ділення вказівних займенників на покажчики 

близьких предметів (dieser - diese), покажчики далеких предметів (Jener - 

jene). Вживання вказівних займенників як заступників іменника. Складні 

вказівні займенники derjenige, derselbe, solch ein .  Відмінювання вказівних 

займенників.  

Зворотний займенник sich. Вираз зворотним займенником категорій 

особи і числа.  

Питальні займенники. Відмінювання питальних займенників.  Вираз 

питальним займенником категорій особи і  числа. Різниц я у вживанні 

займенників welcher та   was für ein.  

Неозначені займенники. Різні групи неозначених займенників, їх 

особливості і функції в реченні. Вираз неозначеним займенником категорій 

числа. Відмінювання неозначених займенників. Неозначений займенник 

man. 

Відносні займенники. Вираз відносними займенниками категорій 

особи і числа. Відмінювання відносних займенників. Вживання відносних 

займенників.  

Займенник es .  Багатозначність займенника.  



Кредит 4. Дієслово. Вживання часів дієслова. 

Дієслово частина мови  з загальним значенням процесу. Особа, число, 

стан, час, вид, спосіб як формально -граматичні ознаки дієслова. Поділ форм 

дієслова на особові та неособові. Характерні синтаксичні функції  особових 

та неособових слів дієслова. Особливе місце дієслова в грамат ичній будові 

мови як виразника предикативних значень речення. Три базові форми 

дієслова.  

Дієслова повнозначні, службові та допоміжні. Дієслова sein, haben, 

werden як ті, що займають особливе місце в системі дієслів мови. Дієслова 

неперехідні та перехідні ,  сильні та слабкі.  

Особа та число.  Особа та число дієслова як категорії,  які  виражають  

відповідні характеристики суб’єкта.  Форми часу: теперішній, минулий, 

майбутній. Теперішній час слабких та сильних  дієслів,  дієслів з  

відокремлюваними  та невідокремлюваними префіксами. Зворотні дієслова. Теперішній 

час для позначення дії у майбутньому.  

Часові форми минулого часу. Präteri tum допоміжних дієслів,  слабких 

та сильних дієслів, дієслів з відокремлюваними  та невідокремлюваними 

префіксами. Особлива група дієслів. Perfekt –  минулий розповідний час. Утворення 

минулого розповідного часу. Partizip II слабких та сильних дієслів, дієслів з 

відокремлюваними  та невідокремлюваними префіксами. Дієслова, що утворюють 

Perfekt з допоміжним дієсловом haben. Дієслова, що утворюють Perfekt з допоміжним 

дієсловом sein. Дієслова, що утворюють Perfekt з допоміжним дієсловом haben та sein. 

Plusquamperfekt. Утворення та вживання. Основне значення –  дія, яка відбулася 

або відбувалась до певного моменту у минулому (передм инула дія).  

Розмежування поміж значень передминулої дії та звичайного прямування 

дій одна за одною у минулому (ряд послідовних дій).  Майбутній час Futurum 

I. Утворення. Основне значення –  дія у майбутньому. Умови вживання 

майбутнього часу. Майбутній час Futurum II. Утворення. Значення та умови 

вживання.  Наказовий спосіб. Форми наказового способу. Утворення та вживання.  

Кредит 5. Модальні дієслова. 

Модальні дієслова (können, dürfen, müssen, sollen,  wollen, mögen) –  

дієслова службових функцій, які  виражають  характер зв’язку дії з її  

суб’єктом( необхідність, дозвіл,  вірогідність, забов’язанність). 

Недостатність складу форм модальних дієслів в порівнянні з повнозначними 

дієсловами. Вираження часових відносин модальних дієслів.  Порядок  слів 

у реченні з модальними дієсловами.  

Кредит 6,7. Прикметник. Прислівник. Числівник. 

Прикметник –  частина мови, що виражає властивість предмету.  

Основні синтаксичні функції прикметників: функція  предикатива і функція 

визначення.  Відмінювання прикметників (сильна, слабка та змі шана 

відміна).  Відмінювання прикметників у множині.  

Ступені порівняння прикметників:  позитивна, порівняльна, найвища. 

Синтетичні і аналітичні форми ступенів порівняння. Суплетивні форми 

ступеню порівняння  прикметників. Субстантивація прикметників.  

Прислівник –  частина мови, що виражає властивість або обставину дії  

(процесу),  позначеної дієсловом, і  ознаку властивості,  позначеної 

прикметником або іншим прислівником. Ступені порівняння прислівників.  

Числівник –  частина мови, що виражає кількість. Розподіл ч ислівників 

на кількісні і  порядкові.  Характерні синтаксичні функції  числівників.  

Кількісні числівники - назви чисел. Кількісні числівники від 1 до 100: 

прості, похідні, складні. Функції кількісних числівників в реченні. 

Субстантивація кількісних числівникі в. Вживання артиклів з кількісними 



числівниками.  

Порядкові числівники –  назви порядкового номера. Утворення 

порядкових числівників. Вживання артиклів з порядковими числівниками: 

визначеного в звичайному порядковому значенні.   

Дробі –  утворення, значення, вживання.  

Кредит 8, 9. Пасивний стан дієслова. Дієприкметник. 

Стан –  категорія дієслова, яка передає суб’єктно -об’єктне 

відношення. Дійсний (активний) стан та його значення. Пасивний стан та 

його значення. Процесуальний пасив ( Vorgangspassiv ) та пасив стану 

(Zustandspassiv ).  Часові форми пасивного стану (Vorgangspassiv ) та пасиву 

стану (Zustandspassiv). Пасивні конструкції , які утворюються перехідними 

дієсловами: двочленна та трьохчленна конструкція.  Передача суб’єкта дії  

та інструмента дії  у пасивних конструкціях (von, durch, mit).  

Пасивні конструкції, які  утворюються неперехідними дієсловами. 

Безособова пасивна конструкція. Переклад пасивних конструкцій на 

українську мову.  

Дієприкметник - безособова форма дієслова, що поєднує в собі 

властивості дієслова  з властивостями прикметника, а також прислівника. 

Два типи дієприкметників в німецькій мові:  Partizip I і  Partizip II.  

Утворення  та  значення  Partizip I.  Функції Partizip I у реченні. Змінювані та 

незмінювані форми Part izip I. Утворення   та  значення  Partizip II.  Функції  

Partizip II у реченні.  Поширене означення. Порядок слів у поширеному означенні. 

Переклад на українську мову. 

Кредит 10. Інфінітив. Інфінітивні конструкції та групи. 

Інфінітив - безособова форма дієслова, яка називає дію або  стан і  

входить до системи основних форм дієслова як початкова. Форми 

інфінітива: Infinitiv  I та Infinitiv  II (  Aktiv, Passiv) 

Частка zu перед інфінітивом. Вживання інфінітива без частки zu після 

ряду дієслів.  Поширений інфінітив. Порядок слів у поширеному  інфінітиві з 

зворотними дієсловами. Вживання інфінітива у функції підмета.  Інфінітивні 

групи:  um… zu;  statt… zu;  ohne…zu. Порядок слів у групі.  Інфінітивні конструкції  haben 

/sein + zu+ Infinіtiv. Активне та пасивне значення. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Практична 

граматика» 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. 

 

 


