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1. Опис навчальної дисципліни 

«Теоретична граматика німецької мови» 

 

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 

  

 

Модулів – 2 

  Спеціальність 

035 Філологія  
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  4  

 Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва)                                   

Спеціалізація 

« Німецька мова та 

література» 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

7  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітній рівень: 

бакалавр 

20 год.  

Практичні, семінарські 

12 год.  

Лабораторні 

-   

Самостійна робота 

58 год.  

  

 

Вид контролю: іспит 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу полягає у тому, щоб на основі здобутої на попередніх курсах мовної 

компетенції поглибити знання студентів з нормативної граматики та ознайомити з 

граматичною будовою німецької мови, навчити використовувати набуті теоретичні знання у 

мовній практиці, спонукати до роботи з науковою літературою з теоретичної граматики. 

 

Завдання навчальної дисципліни полягає у: 

• ознайомленні студентів із традиційними і новітніми напрямками наукового пошуку у 

галузі теоретичної граматики, розвитку лінгвістичного мислення; 

• засвоєнні термінологічного апарату, оволодінні лінгвістичними методами дослідження, 

створенні необхідної бази науково-дослідної роботи студентів; 

• спонуканні студентів до самостійного аналізу та вироблення власного погляду щодо 

дослідження поставлених проблем. 
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Студент повинен знати: основні положення сучасних граматичних теорій, що складають 

концептуальну основу теоретичної граматики, базові поняття теорії мови, зокрема систему 

граматичних категорій, існуючі погляди на проблемні питання теорії мови, особливості 

граматичної системи німецької мови та основні методи і прийоми граматичних досліджень. 

 

Студент повинен вміти: вірно оцінити здобутки лінгвістичних шкіл у розробці теоретичних 

проблем граматики, визначити на функціональному рівні граматичний статус омонімічних, 

синонімічних та полісемантичних конструкцій німецької мови, трансформувати окремі 

конструкції у семантично еквівалентні.  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Мовна система. Рівнева організація системи мови. 

Тема 1. Предмет теоретичної граматики. Поняття мовної системи, структура мови, функції та 

рівнева організація мовної системи.                       

Тема 2 . Категоризація та поняття граматичної категорії. 

Тема 3. Проблема частин мови. Спірні питання класифікації частин мови, плинність границь 

між частинами мови. 

 

Змістовий модуль 2. Граматичні категорії. 

Тема 4. Категорія граматичного часу. Об΄єктивний та граматичний час. Система засобів 

вираження темпоральності. Полісемія і синонімія дієслівних форм часу.  

Тема 5. Категорія дієслівного стану. Система станових протиставлень. Проблема безособового 

пасиву 

Тема 6. Граматичні параметри дієприктеників І та ІІ: імпліцитна темпоральність, акціональна 

семантика та станова маркованість. Номіналізація та синтаксичні функції. 

Тема 7. Семантико-функціональне поле акціональності в німецькій мові, семантична 

класифікація дієслів. Лексичні, словотвірні та синтаксичні засоби вираження фазових значень.  

Тема 8. Категорія модальності. Система дієслівних способів. Темпоральна та модальна 

характеристики форм кон΄юнктива на рівні парадигматики. Семантико-функціональне поле 

модальності.  

 

 
4.  Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог  у тому числі Усього  у тому числі 

л п л

а

б 

інд ср л п ла

б 

інд ср 

Змістовий модуль 1. Мовна система. Рівнева організація системи мови. 

Тема 1. Предмет 

теоретичної 

граматики. Поняття 

мовної системи, 

структура мови, 

функції та рівнева 

організація мовної 

системи. 

  

 

4 

 

 

 

   

 

7 
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 Тема 2. 

Категоризація та 

поняття граматичної 

категорії 

  

2 

 

 

   

7 

      

Тема 3. Проблема 

частин мови. Спірні 

питання класифікації 

частин мови, 

плинність границь 

між частинами мови. 

  

2 

 

2 

   

 

7 

      

Змістовий модуль 2. Граматичні категорії. 

Тема 4. Категорія 

граматичного часу. 

Об΄єктивний та 

граматичний час. 

Система засобів 

вираження 

темпоральності. 

Полісемія і 

синонімія дієслівних 

форм часу 

  

2 

 

2 

   

8 

      

Тема 5. Категорія 

дієслівного стану. 

Система станових 

протиставлень. 

Проблема 

безособового пасиву 

  

2 

 

2 

   

8 

      

Тема 6. Граматичні 

параметри 

дієприктеників І та 

ІІ: імпліцитна 

темпоральність, 

акціональна 

семантика та станова 

маркованість. 

Номіналізація та 

синтаксичні функції 

  

4 

 

2 

   

7 

      

Тема 7. Семантико-

функціональне поле 

акціональності в 

німецькій мові, 

семантична 

класифікація дієслів. 

Лексичні, 

словотвірні та 

синтаксичні засоби 

вираження фазових 

значень 

  

2 

 

2 

   

7 

      

Тема 8. Категорія 

модальності. 

Система дієслівних 

способів. 

  

2 

 

2 

   

7 
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Темпоральна та 

модальна 

характеристики 

форм кон΄юнктива 

на рівні 

парадигматики. 

Семантико-

функціональне поле 

модальності 

 

Усього годин  

 

90 

 

 

 

20 

 

12 

   

58 

      

                                                                                                    

 
5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема: «Парадигматичні та синтагматичні відношення між мовними 

одиницями» 
7 

2 Тема: «Граматичне значення та способи його вираження» 7 

3 Тема: «Спірні питання в теорії частин мови» 7 

4 Тема: «Функції граматичних часів у німецькій мові» 8 

5 Тема: «Конкурентні форми пасиву. Поле пасивності у німецькій мові» 8 

6 Тема: «Синтаксичні функції дієприкметників»  7 

7 Тема: «Способи вираження акціональної семантики»  7 

8  Тема: « Конституенти поля модальності» 7 

 Разом  58 
 

6. Індивідуальні завдання 
Написати реферат на одну з запропонованих тем. 

Перелік тем до рефератів:  

1. Граматичний статус перфекта у німецькій мові. 

2. Чи виражає презенс темпоральну семантику?  

3. Акціональність у німецькій мові. Способи вираження.  

4. Поле пасивності у німецькій мові.  

5. Мовні засоби вираження модальності.  

6. Прикметникові граматичні категорії в німецькій мові.  

7. Іменникові граматичні категорії в німецькій мові.  

8. Функціонально-семантичний аналіз конструкцій sein + Partizip II. 

 

 

7. Методи контролю 

 
Загальною метою контролю  успішності науково-теоретичної та практичної лінгвістичної 

підготовки майбутніх філологів   є виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних знань 

навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті знання для  вирішення практичних 
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завдань. Система контролю з «Теоретичної граматики» для студентів освітнього рівня 

«бакалавр» охоплює поточний контроль  та підсумковий  контроль . 

Поточний  контроль 

Об’єктами поточного контролю є: 

1.успішність опрацювання базової та допоміжної літератури до змістових модулів  навчальної 

дисципліни  та виконання практичних завдань. 

Форми контролю: семінари, тестування, усне опитування,  модульні контрольні роботи 

2. успішність самостійного вивчення рекомендованих тем курсу; 

Форми контролю: міні-презентації,  тестування, усне опитування. 

Підсумковий модульний контроль 

Об’єктом підсумкового модульного контролю – іспиту - є визначення рівня засвоєння    

змістових модулів  програми навчальної дисципліни «Теоретична граматика»  

Форми контролю:   усне опитування.  

 

8.Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Загальною метою контролю успішності науково-теоретичної та практичної методичної 

підготовки студентів освітніх рівнів «бакалавр» є виявлення рівня засвоєння студентами 

теоретичних знань навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті знання для  

вирішення практичних завдань. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з «Теоретичної граматики»  має форму заліку. 
Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів у формі іспиту 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 

Модуль Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

робота 

Сума балів 

Модуль 1 20 10 20 50 

Модуль 2 20 10 20 50 

Разом (балів) 40 20 40 100 

  

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. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           20-18 відмінна 100 - 90 

           17-15 дуже добра   89 - 81 
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           14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5-0 незадовільна   50 і менше  

 

2. Оцінювання самостійної роботи   студентів  (0-10)  враховує якість та обсяг опрацювання 

теоретичних питань та практичних завдань до окремих тем змістових  модулів навчальної 

дисципліни для самостійного опрацювання. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           10-9 відмінна 100 - 90 

           8-7 дуже добра   89 - 81 

           6-5 добра   80 - 71 

           4-3 задовільна   70 - 61 

           2-1 достатня   60 - 51 

            0 незадовільна   50 і менше  

 

  

3.Оцінювання письмової модульної роботи (0-20 балів) враховує рівень сформованості знань та 

вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

            20-18 відмінна 100 - 90 

            17-15 дуже добра   89 - 81 

            14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5- 0 незадовільна   50 і менше  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно зараховано 
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В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  

радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

9. Рекомендована література  

Основна 

 

1. Duden-Grammatik, 1984 

2. Flämig W. Grammatik des Deutschen. Einführung in die Struktur- und Wirkungszusammenhänge, 

1991 

3. Eisenberg P. Grundriß der deutschen Grammatik. Band 1: das Wort, 1998 

4. Engel U. Deutsche Grammatik, 3., korrigierte Auflage, 2001 

5. Helbig G./Buscha J. Grammatik der deutschen Sprache. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht, 2001 

6. Moskalskaja O. Grammatik der deutschen Sprache, 1971 

7.  Schendels E. Deutsche Grammatik, 1982  

8. Sommerfeld K., Starke G. Einführung in die Grammatik und Orthographie der deutschen 

Gegenwartssprache, 1981 

9. Zifonum G., Hoffmann L. au.a.m Grammatik der deutschen Sprache, 1997. 

 

Допоміжна: 

 

1. Glinz H.  Die innere Form des Deutschen: Eine neue deutsche Grammatik., 1952.  

2. Erben J.  Die Grammatik. Ein Abriss, 1972  

3. Schmidt W. Grundfragen der deutschen Grammatik, 1973 

4. Jung W. Grammatik der deutschen Sprache, 1980 

5. Grundzüge einer deutschen Grammatik, 1981 
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10. Інформаційні ресурси 

 

https://www.cuspu.edu.ua/images/inmov/kaf__nim-

mova/Vorlesungen_in_theoretischer_Grammatik.pdf 

https://books.google.com.ua/books/about/Grammatik_der_deutschen_Sprache.html?id=yMg4T_vceI0

C&redir_esc=y 

 

Питання: 

1. Teildisziplinen der Sprachwissenschaft. Gegenstand und Aufgaben der theoretischen 

Grammatik.  

2. Partizipien im Deutschen.  Nominale und verbale Eigenschaften der Partizipien. 

Pseudopartizipien.  

3. Partizipialfügungen und ihre funktionale Betrachtung. 

4. Infinitiv I und II im Deutschen. Infinitivfügungen und ihre funktionale Betrachtung. 

5. Objektive und grammatische Zeit. Tempussystem im Deutschen.  

6. Funktionale Leistung des Futurs I und II im Deutschen. 

7. Funktionale Leistung des Präsens im Deutschen. 

8. Funktionale Leistung des Perfekts im Deutschen. 

9. Funktionale Leistung des Präteritums und des Plusquamperfekts im Deutschen. 

10. Das Feld der Temporalität im Deutschen.   

11. Das System der deutschen genera verbi. 

12. Das unpersönliche bzw. das subjektlose Passiv. 

13. Stativ und stativähnliche Konstruktionen. 

14. Konkurrenzformen des Passivs. 

15. Die verbale Kategorie des Modus.  

16. Das Feld der Modalität im Deutschen. 

17. Funktionale Betrachtungsweise des Imperativs im Deutschen. 

18. Grammatische Kategorien des Substantivs im Deutschen. 

19. Grammatische Kategorien des Adjektivs im Deutschen.   

20. Aktionsart versus Aspekt. Einteilung der Verben nach Aktionsarten 

21. Ausdrucksmittel der Aktionalität im Deutschen. 

22. Morphologische Klassifikation der Verben. 

 

Тест 

 Bestimmen Sie den grammatischen Status folgender  Form:  

Sie ist im Unterschied zu den anderen Studenten  belesen. 

 a) Perfekt 

https://www.cuspu.edu.ua/images/inmov/kaf__nim-mova/Vorlesungen_in_theoretischer_Grammatik.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/inmov/kaf__nim-mova/Vorlesungen_in_theoretischer_Grammatik.pdf
https://books.google.com.ua/books/about/Grammatik_der_deutschen_Sprache.html?id=yMg4T_vceI0C&redir_esc=y
https://books.google.com.ua/books/about/Grammatik_der_deutschen_Sprache.html?id=yMg4T_vceI0C&redir_esc=y
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  b) Stativ 

  c) Zustandsreflexiv 

  d) Nominales Prädikat 

  e) Gerundiv 

Das Präsens drückt im Satz „Ihr räumt das Zimmer auf!“ aus: 

a) eine Vemutung 

b) eine Aufforderung 

c) die iterative Bedetung 

d) die punktuelle Bedeutung 

Um welche Funktion des Präsens handelt es sich im folgenden Satz: 

Wer schreit denn da? –  

a) generelles Präsens 

b) aktuelles Präsens 

c) historisches Präsens 

Welcher Tempusform entspricht das Perfekt im folgenden Satz: 

In zwei Stunden haben wir die Sache erledigt. 

a) dem Futurum I 

b) dem Futurum II 

c) dem Präteritum 

 

Das Partizip II von den transitiven nichtgrenzbezogenen Verben bezeichnet in attributiver 

Funktion: 

1) einen dauernden Zustand 

2) Vorzeitigkeit 

3) Abgeschlossenheit des Vorgangs 

4) Gleichzeitigkeit 

5) aktives Genus 

 


