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Результати навчання: 

 знати: теоретичну термінологію та базові поняття граматики німецької та української 

мов, типологічні риси досліджуваних мов, синтетичні й аналітичні граматичні форми 
та їх місце в граматичному устрої зазначених мов; 
 

 вміти: порівнювати типологічні риси німецької та української мов, знаходити 

еквівалентні способи передачі тих чи інших явищ, відсутніх в одній із мов. 
 
Анотація навчальної дисципліни: 

Мета курсу – дати порівняльну характеристику граматичної системи сучасних 
німецької та української мов, підготувати граматичну основу для набуття студентами 

теоретичних і практичних умінь у сфері перекладу. 
Курс передбачає ознайомлення з предметом, завданнями, головними теоретичними 

положеннями та терміносистемою контрастивної граматики на матеріалі української та 

німецької мов. На лекціях з’ясовуються проблеми типологічної класифікації мов, мовних 

універсалій, методи контрастивних досліджень. Аналізуються морфологічна система, 

граматичні категорії роду, числа і відмінка, детермінованості у німецькій та українській мові, 

дієслівні категорії часу, виду, стану і способу; синтаксичні системи обох мов, засоби 

вираження заперечення. Випрацьовуються навички застосування контрастивного аналізу 

граматичних структур німецької та української мов.  
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Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота 
 
Форма звітності: іспит  
 
Мова навчання: німецька 
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