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Навчальна дисципліна «Теоретичний курс німецької мови» 

вивчається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 

Середня освіта (Мова і література (англійська)) за освітньо-

професійною програмою  Середня освіта (Мова і література 

(англійська).             

Предметом вивчення навчальної дисципліни є граматична і лексична 

будова сучасної німецької мови, що передбачає вивчення 

закономірностей функціонування морфологічної та синтаксичної, 

лексичної систем німецької мови.

Анотація до курсу



МЕТОЮ вивчення дисципліни «Теоретичний курс німецької мови» є опанування студентами як 

традиційних, так і новітніх теоретичних проблем німецької мови з точки зору наукових досягнень 

сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства та формування у майбутніх педагогів основ 

наукового мислення з перспективою використання матеріалів курсу в практиці.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ полягають у формуванні у студентів теоретичної бази знань з німецької 

мови, яка, спираючись на раніше отримані знання з граматики німецької мови, країнознавства та 

літератури Німеччини сприятиме формуванню уявлень про специфіку і роль сучасної німецької мови у 

сучасному суспільстві.

За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані різнобічні 

КОМПЕТЕНТНОСТІ, основною з яких є граматична – знання фахової термінологічної лексики, а також 

навички роботи з матеріалом (самостійно аналізувати тексти, спираючись на лінгвокраїнознавчі 

знання та реалії; читати та адекватно перекладати тексти, що містять інформацію про країнознавчі 

реалії; висловлювати власну думку німецькою мовою).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: після закінчення курсу студент повинен вміти

аналізувати слово як номінативну одиницю мови і як центральну одиницю морфології та морфему 

як елементарну значущу частину слова; визначати типи синтетичних та аналітичних граматичних 

форм та їх місце в граматичному устрої німецької мови; критерії виділення частин мови; 

- здійснювати загальну функціональну характеристику граматичних систем іменника, дієслова, 

прикметника, прислівника, займенника; проводити синтаксичний аналіз простого та складного 

німецького речення; аналізувати різні види текстів; користуватися різними типами словників; 

самостійно складати граматичні тести різних типів;

- розкривати семантичну структуру слів та фразеологізмів з врахуванням їх прямих та переносних 

значень, етимології, характеру та ступеня асиміляції запозиченої лексики; 

- аналізувати слово як основну одиницю лексичної структури та семантики; здійснювати аналіз 

продуктивних шляхів слово- та фразотвору; аналізувати лексико- та фразеологічні джерела; 

пояснювати значення складних та похідних слів, спираючись на словотвірні моделі; співвідносити різні 

лексичні одиниці за ознакою їх системних подібностей та відмінностей.



Розділ 1. Theoretische Grammatik der deutschen Sprache

Тема 1. Das Wesen des deutschen Verbs.

Тема 2. Das deutsche Substantiv als Wortart. 

Тема 3. Das Adjektiv.

Тема 4. Die deutsche Syntax.

Тема 5. Die Textlinguistik.

Розділ 2. Lexikologie der deutschen Sprache

Тема 1. Wege der Bereicherung des deutschen Wortschatzes durch 

Wortbildung: Zusammensetzung, Zusammenrückung.

Тема 2. Bedeutungswandel: Metonymie, Metapher, Euphemismen, 

Wertsteigerung, Wertminderung, Mehrdeutigkeit der Wörter.

Тема 3. Phraseologismen in der deutschen Sprache.


