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1.  Опис навчальної дисципліни 

“Граматичні асиметрії української та німецької мов. 

Трансформація при перекладі” 

 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
 

вибіркова дисципліна 

Модулів – 2 

Спеціальність 

035 Філологія  
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 Спеціалізація 

035043«Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

перша – німецька 

1  

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,1 

Освітній рівень: 

        магістр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

  

 Самостійна робота 

 58 год.  

 

Вид контролю: залік 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  

Мета вивчення дисципліни: дати порівняльну характеристику граматичної будови 

німецької та української мов, підготувати основу для набуття студентами теоретичних і 

практичних умінь та навичок у сфері перекладу. 

 

Завдання дисципліни: 

 

• ознайомити студентів із явищем граматичної асиметрії німецької та української мов; 

• поглибити теоретичні знання магістрів з  типології морфологічних систем німецької та 

української мов 

• сформувати навички перекладу з німецької мови на українську; 

• розвивати навички перекладу з української мови на німецьку. 
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Після вивчення курсу студенти повинні  

 

• знати: граматичну будову німецької та української мов, міжмовні морфологічні 

розбіжності, що проявляються у різному наборі граматичних категорій, у відмінній 

функціональній характеристиці граматичних форм, особливостях семантики та у 

відмінному частотному навантаженні морфологічних категорій 

 

• вміти:проводити порівняльний аналіз граматичних категорій німецької та 

української мов, виявляти паралелі і розбіжності у граматичній будові дох мов, у 

випадку міжмовних граматичних асиметрій використовувати методи морфологічно-

категорійних трансформацій (перестановки, заміни, вилучення, комплексної 

трансформації) 

 
 

Передумови засвоєння курсу: ця філологічна дисципліна спирається на низку 

дисциплін з практики та теорії сучасної німецької та української мов, а саме теоретичної 

граматики німецької мови,  на знання студентів нормативної граматики німецької та 

української мов. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Контрастивні дослідження морфологічних систем. Явище 

граматичної асиметрії. 

Тема 1. Місце контрастивної лінгвістики серед типологічних дисциплін. 

Тема 2. Мовні універсалії. Явище граматичної асиметрії. 

Тема 3. Німецький артикль та засоби його передавання в українській мові. 

Змістовий модуль 2. Зіставний аналіз морфологічних категорій німецької та 

української мов. Методи морфологічно-категорійних трансформацій.   

Тема 4. Порівняльна характеристика прикметника в німецькій та українській мовах. 

Тема 5. Порівняльна характеристика займенника, його категорії в німецькій та українській 

мовах. 

Тема 6. Порівняльна характеристика дієслова, його категорії в німецькій та українській 

мовах. 

Тема 7. Типологія синтаксичних систем в німецькій та українській мовах. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових Кількість годин 
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модулів і тем Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 

Змістовий модуль 1.  Контрастивні дослідження морфологічних систем. Явище 

граматичної асиметрії. 

Тема 1. Місце 

контрастивної 

лінгвістики серед 

типологічних 

дисциплін. 

 2 

 

 

2 

 

 

  7       

Тема 2. Мовні 

універсалії. Явище 

граматичної асиметрії. 

 2 

 

2 

 

  7       

Тема 3. Німецький 

артикль та засоби 

його передавання в 

українській мові. 

 2 

 

2 

 

  7       

Змістовий модуль 2. Зіставний аналіз морфологічних категорій німецької та 

української мов. Методи морфологічно-категорійних трансформацій. 

 

Тема 4. Порівняльна 

характеристика 

прикметника в німецькій 

та українській мовах. 

 2 

 

2 

 

  9       

Тема 5. Порівняльна 

характеристика 

займенника, його 

категорії в німецькій та 

українській мовах. 

 2 2   9       

Тема 6. Порівняльна 

характеристика дієслова, 

його категорії в 

німецькій та українській 

мовах. 

 2 2   9       



6 

 

6 

 

Тема 7. Типологія 

синтаксичних систем в 

німецькій та українській 

мовах. 

 4 

 

4 

 

  10       

Усього годин  
90 16 16   58       

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Місце контрастивної лінгвістики серед 

типологічних дисциплін. 

2 

2 Тема 2. Мовні універсалії. Явище граматичної асиметрії. 2 

3 Тема 3. Німецький артикль та засоби його передавання в 

українській мові. 

2 

4 Тема 4. Порівняльна характеристика прикметника в 

німецькій та українській мовах. 

2 

5 Тема 5. Порівняльна характеристика займенника, його 

категорії в німецькій та українській мовах. 

2 

6 Тема 6. Порівняльна характеристика дієслова, його 

категорії в німецькій та українській мовах. 

2 

7 Тема 7. Типологія синтаксичних систем в німецькій та 

українській мовах. 

4 

 

                                                                                                              

                                                                                                              

6. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми  

 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Місце контрастивної лінгвістики серед 

типологічних дисциплін. 
7 

2 Тема 2. Мовні універсалії. Явище граматичної асиметрії. 7 

3 Тема 3. Німецький артикль та засоби його передавання в 

українській мові. 
7 

 Тема 4. Порівняльна характеристика прикметника в 

німецькій та українській мовах. 
9 



7 

 

7 

 

5 Тема 5. Порівняльна характеристика займенника, його 

категорії в німецькій та українській мовах. 
9 

6 Тема 6. Порівняльна характеристика дієслова, його 

категорії в німецькій та українській мовах. 
9 

7 Тема 7. Типологія синтаксичних систем в німецькій та 

українській мовах. 
10 

 

 

 

 

7. Методи контролю 
 

Методи контролю пов’язані з принципами та цілями навчання, визначаються метою 

навчання і зумовлюють способи та форми контролю. 

Загальною метою контролю  успішності науково-теоретичної та практичної методичної 

підготовки майбутніх вчителів та викладачів іноземної мови   є виявлення рівня засвоєння 

студентами теоретичних знань навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті 

знання для  вирішення практичних завдань. 

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу система контролю з 

дисципліни «Стратегії і тактики бізнес-комунікації» для студентів рівня вищої освіти 

«магістр» охоплює поточний модульний контроль (модуль1, модуль 2) та підсумковий  

контроль (залік) . 

Поточний модульний контроль 

Об’єктами поточного контролю є: 

1.успішність опрацювання теоретичних питань і  базової та допоміжної літератури до 

змістових модулів  навчальної дисципліни; 

Форми контролю: колоквіум, тестування, реферат, модульні контрольні роботи 

2. успішність самостійного вивчення рекомендованих тем курсу; 

Форми контролю: міні-презентації, навчальний проект, колоквіум, тестування, усне 

опитування, письмовий контроль. 

Підсумковий модульний контроль 

Об’єктом підсумкового модульного контролю – заліку є визначення рівня засвоєння    

змістових модулів  програми навчальної дисципліни »Методика викладання іноземної мови» 

Форми контролю:  тестування та співбесіда з викладачем.  

 

8.Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
В умовах кредитно-модульної організації навчального процесу оцінювання навчальних 

досягнень студентів з дисципліни «Граматичні асиметрії німецької та української мов. 

Трансформації при перекладі»  проводиться у 1 семестрі на основі двох  модульних 

контрольних робіт, які містять завдання до лекційного курсу, практичних занять та тем для 
самостійного опрацювання та заліку.  
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Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів у формі заліку враховує  

результати аудиторної роботи, самостійної роботи та 2 модульних (контрольних)  робіт, 

які містять завдання до лекційного курсу, практичних занять та тем для самостійного 

опрацювання. 

Розподіл балів 

Аудиторна робота Самостійна робота 2 модульні 

(контрольні) роботи 

Сума балів 

20 20 60 100 

 

Критерії оцінювання 

1. Оцінювання аудиторної роботи (0 – 20 балів) студентів враховує успішність 

опрацювання теоретичних питань і  базової та допоміжної літератури до змістових 

модулів лекційного курсу, якість виконання  практичних завдань до змістових модулів 

навчальної дисципліни. 

2. Оцінювання самостійної роботи   студентів  (0-20)  враховує якість та обсяг опрацювання 

теоретичних питань та практичних завдань до окремих тем змістових  модулів навчальної 

дисципліни. 

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

20- 18 відмінна 100 - 90 

17 -16 дуже добра   89 - 81 

16 - 15 добра   80 - 71 

14 - 13 задовільна   70 - 61 

12 - 11 достатня   60 - 51 

10  -0 незадовільна   50 і менше  

 

 

3. Оцінювання письмових модульних робіт (0-60 балів) враховує рівень сформованості 

знань та вмінь на проміжних етапах вивчення навчальної дисципліни. 

 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Горпинич В. О..Морфологія української мови, підручник. - K: Видавничий центр 

Академія,  2004. 

2. Німецько-українські мовні паралелі / За ред. Ю. О. Жлуктенка.— К.: Вища шк., 1977. 

3. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник/ Т. Р. Кияк, А. М. 

Науменко, О. Д. Огуй. – К.: Видавничо-поліграфічний. центр "Київський 
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університет", 2008. 

4. Ярцева Н. В. Контрастивная грамматика. — М, 1981. 

5. Gerhard Helbig, Joachim Buscha. Deutsche Grammatik. — Verlag Enzyklopädie, 1989. 

6. Duden, Grammatik der deutschen Sprache, 1998. 

7. Lalajan N.S., Podvoiska O.V.. Vergleichende Grammatik der deutschen und ukrainischen 

Sprache. – Winnyzja: Nova knyha, 2013. 

8. Duden, Satz-und Korrekturanweisungen, 1996. 

 

Додаткова: 

 

9. Артемчук Г. І., Назарук П. М. Порівняльна типологія німецької та української мов. — 

К.: Вища шк., 1988. 

10. Горохова И. М., Филиппова Н. А. Пособие по сопоставительной грамматике. — М.: 

Высш. шк., 1985.  

11. Євгененко Д. А., Білоус О. М. Практична граматика німецької мови. — Вінниця: Нова 

кн., 2002. 

12. Кусько К. Я., Тимошник О. М. Контрастивна лінгвістика: проблеми, завдання, 

прикладна орієнтація / Іноземна філологія. — 1995.— Вип. 96. — С. 75-86. 

13. Нариси з контрастивної лінгвістики. — К., 1979. 

14. Український правопис. — К.: Наук. думка, 2003. 

15. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. — М., 1983. 

16. Чередниченко О., Коваль Ю. Теорія і практика перекладу. — К., 1995. 

17. Admoni W. Der deutsche Sprachbau/Theoretische Grammatik. – Л.: Учпедизд., Ленингр.. 

отд-ние., 1960. 

18. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 1998. 

19. Duden, Richtiges und gutes Deutsch, 1996. 

 

Інтернетресурси: 

 

20. https://www.twirpx.com/file/1206722/ 

21. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/77.pdf 
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