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Предметом вивчення навчальної дисципліни

«Практична фонетика та практична

граматика німецької мови» є фонетична та

граматична системи сучасної німецької мови.

Міждисциплінарні зв’язки: вступ до

мовознавства, практична фонетика та

практична граматика англійської мови,

практика усного та писемного мовлення

(англійська мова, німецька мова), українська

мова (за професійним спрямуванням).



Мета - вивчення фонетичної та граматичної системи німецької мови в цілому та

активне оволодіння правильною вимовою та граматичними конструкціями як

засобом спілкування німецькою мовою в професійній та інших сферах.

У студентів повинні бути сформовані такі компетентності:

загальні:

• уміння повно, логічно, грамотно усно й письмово відповідати на питання; самостійно

формулювати питання, пов’язані з навчальним матеріалом.

спеціальні:

• знання артикуляційної бази німецької мови, артикуляційних розбіжностей у вимові звуків

німецької та англійської, української та російської мов, особливостей німецького інтонаційного

малюнка, інтонаційних моделей німецької мови;

• знання основних особливостей граматичної системи сучасної німецької мови;

• уміння правильно вимовляти німецькі голосні та приголосні у слові, словосполученні,

мовленнєвому ланцюгу та правильно відтворювати інтонаційні моделі німецької мови;

• уміння правильно утворювати, розуміти та вживати в усному та писемному мовленні відповідні

граматичні форми та граматичні конструкції;

• уміння користуватися лінгвістичною термінологією в межах даного курсу.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

студенти знають особливості фонетичної та граматичної систем німецької мови; уміють правильно

вимовляти німецькі голосні та приголосні у слові, словосполученні, мовленнєвому ланцюгу,

правильно відтворювати інтонаційні моделі; можуть правильно утворювати, розуміти та вживати в

усному та писемному мовленні відповідні граматичні форми та граматичні конструкції; уміють

користуватися лінгвістичною термінологією в межах даного курсу.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Das System der Vokale und Konsonanten. / Система голосних і приголосних

Тема 2. Die Silbe. Die Betonung im Wort. / Склад. Словесний наголос.

Тема 3. Die Intonation. / Інтонація.

Тема 4. Artikel. Deklination und Gebrauch. / Артикль. Відмінювання та вживання.

Тема 5. Substantiv. Geschlecht. Deklination. Pluralbildung. / Іменник. Рід. Відмінювання.

Утворення форм множини.

Тема 6. Pronomen. / Займенник.

Тема 7. Verb. Typen. Zeitformen des Aktivs und Passivs(Präsens, Präteritum, Perfekt,

Plusquamperfekt, Futur). Modus. Nominalformen. / Дієслово. Типи. Активні та пасивні

часові форми (презенс, претеріт, перфект, плюсквамперфект, футур). Спосіб дії. Іменні

форми.

Тема 8. Adjektiv. Deklination.Steigerung. Das erweiterte Attribut. / Прикметник.

Відмінювання. Ступені порівняння. Поширене означення.

Тема 9. Adverb. / Прислівник.

Тема 10. Zahlwort. / Числівник.

Тема 11. Präpositionen. Konjunktionen. / Прийменники. Сполучники.

Тема 12. Der einfache Satz. Die Wortfolge im einfachen Satz. / Просте речення. Порядок

слів у простому реченні.

Тема 13. Der zusammengesetzte Satz. Die Satzreihe. / Складне речення. Складносурядне

речення

Тема 14. Der zusammengesetzte Satz. Das Satzgefüge. Typen der Nebensätze. / Складне

речення. Складнопідрядне речення. Типи підрядних.


