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1. ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Витяг з ОПП 

Порівняльна граматика належить до числа дисциплін лінгвістичного 

циклу, загальна мета яких – прищеплення студентам стійких та глибоких знань, 

які дають уяву про стрій мови у сукупності й взаємозв’язку її різних боків. 

Порівняльна граматика іноземної та української мов має велике пізнавальне і 

навчально-виховне значення. Адже самий цей предмет, вивчення якого 

ґрунтується на порівнянні та співвіднесенні мовних одиниць, засобів їх 

поєднання і функціонування у словосполученні та реченні, незаперечно 

переконує студентів у тому, що українська мова за своїм багатством 

граматичних явищ і різноманітністю засобів вираження стоїть врівень з іншими 

мовами світу. 

Основні завдання курсу «Порівняльна граматика іноземної та української 

мов» формулюються наступним чином: теоретично висвітлити основи 

граматичного строю іноземної та української мов згідно із сучасним станом 

лінгвістичних знань; розвивати у студентів вміння визначати та класифікувати 

основні спільні й відмінні риси та явища граматичного строю у мовах, що 

порівнюються; розвивати у студентів вміння виявляти типові мовні структури й 

типи мов на основі закономірностей граматичного строю іноземної та 

української мов. 

Для ефективного виконання повного комплексу завдань необхідно в 

процесі розглядання даного курсу, з одного боку, створити у студентів уяви про 

предмет як систему взаємопов’язаних елементів та їх властивостей, а з іншого – 

ввести студентів до дослідницької сфери предмету, яка ускладнюється 

відмінностями граматичного строю мов, що порівнюються. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Витяг з ОКХ 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

ІІ. Фахові:  

Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними 

засобами для цілей спілкування. 

Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, 

які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

Перекладацька компетентність. Знання загальних принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльна 

граматика основної іноземної та української мов» складена Абабіловою Н.М., 

Усаченко І.В. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму 6.020303 Філологія. Переклад.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни вивчення навчальної 

дисципліни є спільні та відмінні риси та явища граматичних структур 

англійської та української мов.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна викладається англійською 

мовою. Основні поняття та терміни, якими оперує порівняльна граматика, 

згадувалися в лекційних курсах «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська 

мова», «Порівняльна лексикологія англійської та української мов», «Основи 

теорії мовної комунікації», «Проблеми перекладу науково-технічної 

літератури», «Вступ до перекладознавства» та інше. 

Порівняльна граматика англійської та української мов як наука про 

типологію морфологічних систем та синтаксичних структур вивчає морфологію 

та синтаксис двох порівнюваних мов у всіх аспектах – від найменшої 

значеннєвої одиниці мови – морфеми до одиниць суперсинтаксичного рівня 

мови – понадфразових єдностей і текстів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльна граматика 

основної іноземної та української мов» є узагальнення, розширення і 

поглиблення знань студентів про граматичні системи мов у порівняльному 

аспекті з метою виявлення схожих і розбіжних рис, які необхідно враховувати 

під час перекладу з метою запобігання помилок, що можуть виникнути через 

негативну інтерференцію рідної та іноземної мов; поліпшення грамотності 

майбутніх перекладачів; бакалавр-перекладач повинен досконало знати як 

іноземну, так і державну мови, грамотно й коректно відтворювати 

комунікативні акти, застосовуючи спектр адекватних граматичних 



 

 

 

трансформацій, які  сприяють попередженню впливу мови оригіналу на мову 

перекладу. Навчання студентів англійської мови як фаху та засобу перекладу з 

опорою на рідну мову стає потребою часу та невід’ємною складовою дидактики 

перекладацьких відділень вищої школи. У нинішніх умовах вузівської практики 

назріла необхідність уведення циклу навчальних дисциплін зіставного 

характеру, окремим прикладом якого є курс порівняльної граматики 

англійської та української мов, який разом з іншими типологічними 

дисциплінами сприятиме системному засвоєнню англійської мови через її 

зіставлення з українською та подоланню бар’єрів міжкультурної комунікації. 

Опанування курсу порівняльної граматики англійської та української мов 

передбачає удосконалення розуміння студентами лексичних явищ у зіставленні, 

мовних універсалій, базових понять дисципліни, виявлення типологічних ознак 

у граматичних системах порівнювальних мов та вдосконалення навичок 

володіння словниковим запасом англійської мови. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльна 

граматика основної іноземної та української мов» є:  

– узагальнення знань студентів із вивчених на попередніх курсах 

теоретичних дисциплін; 

– визначення предмету, мети і завдань порівняльної типології як 

самостійного розділу типології мов, її місця серед інших мовознавчих 

дисциплін і взаємозв’язків з ними; 

– характеристика методів і принципів, які використовуються у 

порівняльній типології; 

– огляд історії типологічних  досліджень; 

– аналіз основних типологічних теорій і вчень сучасності;  

– зіставлення одиниць і явищ порівнюваних мов на фонологічному, 

морфологічному, лексичному, синтаксичному рівнях: звуки/фонеми, склади і 

просодичні явища (наголос, інтонація); класи повнозначних і неповнозначних 

слів, морфологічні категорії, словотвірні й формотворні афікси, класи 

лексичних одиниць; синтаксичні процеси, синтаксичні зв’язки та синтаксичні 



 

 

 

відношення, на рівні різних типів і прагматичних класів словосполучень та 

речень тощо; 

– систематизація методів використання результатів типологічного 

зіставлення обох мов у практиці викладання німецької мови з метою 

діагностування та прогнозування помилок, зумовлених інтерференційними 

впливами рідної мови; 

– поглиблення студентами навичок роботи з науковою літературою з 

порівняльної типології, вироблення навичок оперування як типологічними так і 

мовознавчими термінами. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

ІІ. Фахові:  

Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними 

засобами для цілей спілкування. 

Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, 

які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

Перекладацька компетентність. Знання загальних принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 



 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3,0 кредити 

ECTS. 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Контрастивна лінгвістика – мета, об’єкт, методи, терміни та 

поняття. Типологія морфологічних систем в англійській та українській мовах. 

Тема 1. Головні питання порівняльної лінгвістики. Класифікація мов. 

Визначення порівняльної лінгвістики. Цілі порівняльної лінгвістики. Методи 

дослідження порівняльної лінгвістики. Термінологія (науковий апарат) 

порівняльної лінгвістики. Короткий огляд досліджень в порівняльній 

лінгвістиці. Мовні родини. Типи мов. 

Тема 2. Типологія морфологічних систем англійської та української мов. 

Морфемна структура англійського та українського слів. Граматичне значення 

та граматична категорія. Граматичні форми англійських та українських слів. 

Частини мови в англійській та українській мовах. 

Кредит 2. Типологія морфологічних систем в англійській та українській 

мовах. Іменник, займенник, числівник, прикметник, прислівник, статичний 

пасив; службові частини мови; дієслово. 

Тема 3. Самостійні частини мови в англійській та українській мовах. 

Іменник. 

Тема 4. Самостійні частини мови в англійській та українській мовах. 

Службові части мови. Займенник. Числівник. Прикметник. Прислівник. 

Дієслово. Статистичний пасив. Службові части мови. 

Тема 5. Типологія словосполучень в англійських та українських мовах. 

Синтагматичні зв’язки слів. Структурні типи словосполучень в англійських та 

українських мовах. 

Кредит 3. Типологія синтаксичних систем в англійській та українській 

мовах. 

Тема 6. Типологія речень в англійських та українських мовах. 

Комунікативні типи речень. Структурні типи речень. Члени речень. 

Тема 7. Пунктуація в англійських та українських мовах. Пунктуація 

простого речення. Пунктуація складного речення. 
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10. Дорошенко СЛ. Загальне мовознавство. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. 

11. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. 

– К.: Радянська школа, 1960.  

12. Каранська М. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.: 

Либідь, 1992.  

13. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. – JL: Наука, 

1986. 



 

 

 

14. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – JL: Наука, 

1972. 

15. Кващук А. Синтаксис складного речення. – К.: Радянська школа, 1986. 

16. Клоуз Р.А. Справочник по грамматике для изучающих английский 

язык. – М.: Просвещение, 1979. 

17. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства. – К.: Академія, 2006. 

18. Климов Г.А. Основы лингвистической компаративистики. – М.: Наука, 

1990. 

19. Конфронтативная лингвистика. – К.: Лыбидь, 1990.  

20. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К.: Академія, 2006. 

21. Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова JI.JI. Вступ до мовознавства. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2006. 

22. Мельников Г.П. Системная типология языков. – М.: Наука, 2003.  

23. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. – М.: Изд-

во иностр. лит-ры, 1954. 

24. Мещанинов И. И. Эргативная конструкция в языках различных типов. – 

JL: Наука, 1967. 

25. Новое в зарубежной лингвистике. – Вып, XXV. Контрастивная 

лингвистика. – М.: Прогресс, 1989. 

26. Новое в лингвистике. – Вып. V. Языковые универсалии. – М,: Прогресс, 

1970. 

27. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. – М.: Флинта: Наука, 2004. 

28. Общее языкознание. Структура языка. Типология языков и лингвистика 

универсалий / Под ред. А.Е. Супруна. – Минск: Вышэйшая школа, 1995. 

29. Пражский лингвистический кружок. – М.: Прогресс, 1967. 

30. Плющ М. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. 

Морфологія. – К.: Вища школа, 2005. 

31. Плющ М. Я., Грипас Н, Я. Граматика української мови в таблицях. – К.: 

Вища школа, 2004. 

32. Савченко А.Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. – 

М.: Высшая школа, 1974. 



 

 

 

33. Семчинський С.В. Вступ до порівняльно-історичного мовознавства. – 

К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. 

34. Скляниченко Г.А. Предмет та основна проблематика курсу 

порівняльної типології англійської, німецької, української та російської мов: 

Методичні вказівки для студентів факультетів іноземних мов педінститутів. – 

Кіровоград: КДПІ, 1993. 

35. Сэпир Э. Язык. Введение в изучение речи. – М. – JL: Соцэкгиз, 1934. 

36. Типологические обоснования в грамматике. – М.: Знак, 2004. 

37. Типология и грамматика. – М.: Наука, 1990. 

38. Универсалии и типологические исследования. - М.: Наука, 1974. 

39. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка. – М.: Флинта: Наука, 

2004. 

40. Части речи. Теория и типология. – М.: Наука, 1990. 

41. Чолкан В. До питання про морфологічний статус частки // Південний 

архів (філол. науки): 36.наук.праць. – Херсон, 2003, – Вип. ХІV. – С.194-197. 

42. Широкова А.В. Сопоставительная типология 

разноструктурных языков. – М.: Добросвет, 2000. 

43. Шрадер О. Сравнительное языковедение и первобытная история. – М.: 

УРСС, 2003. 

44. Ющук І.П. Українська мова. – К.:Либідь, 2004. 

45. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – М.: Наука, 1981. 

46. Croft W. Typology and Universals. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 1993. 

47. Korunets I.V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages. 

– K.: Lybid, 1995. 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання 

Контроль вважається невід’ємним складником програми і базується на 

таких принципах: 

• контроль забезпечує валідне і надійне оцінювання рівня успішності 

студентів у відповідності до цілей, завдань та змісту Програми; 



 

 

 

• підхід, прийнятий у Програмі, обумовлює комунікативну спрямованість 

контролю, що дозволяє визначити рівень сформованості навичок та вмінь 

мовлення; 

• у процесі навчання реалізується як поточний, так і підсумковий 

контроль; 

• система контролю характеризується зв'язністю та зростаючою 

складністю завдань для контрольних робіт; 

• система контролю підлягає корекції та подальшому розвитку. 

Система контролю включає поточний і підсумковий контроль. Цілі та 

зміст цих видів контролю повинні відповідати цілям та змісту навчання. 

Порядок нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами 

контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і повинен бути 

зручним і практичним. За цих умов результати контролю виступають 

показниками успішності студентів, які можна співвіднести з очікуваними 

навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою. Контроль 

відображає складність процесу вивчення (засвоєння) матеріалу. Тому процес 

навчання, його зміст і результат є невід’ємними елементами цієї Програми. 

Поточний контроль реалізується під час виконання студентами поточних 

тестів, виконання проектів, написання есе тощо. 

Завдання для проведення підсумкового контролю повинні відповідати 

рекомендаціям, поданим у цій Програмі, оскільки цілі та зміст саме 

підсумкового контролю повинні співвідноситись із завданнями та рівнями 

досягнень за кожний рік і за весь період навчання англійської мови. Отже, у 

Програмі пропонується модель підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль може проводитись у формі традиційних іспитів 

(наприклад, усний екзамен з оцінюванням відповіді студента на підставі 

власного враження екзаменатора) або у формі комбінованого тесту, який 

застосовується з метою перевірки сформованості конкретних навичок і вмінь 

мовлення. 

Процедура традиційного іспиту добре відома, оскільки вона функціонує 

протягом тривалого часу. Підсумковий контроль у формі тесту поки що не має 



 

 

 

широкого застосування. За умови правильної організації розробки тесту і його 

виконання, ця форма підсумкового контролю може забезпечити отримання 

надійних показників успішності студентів у засвоєнні іноземної мови. 

У якості однієї з форм підсумкового контролю рекомендуються 

контрольні роботи.  Контрольні роботи повинні мати або характер конкретних 

завдань, спрямованих на засвоєння матеріалу, або творчий характер у тих 

випадках, коли проблемне питання вимагає розкриття суті проблеми, її 

співвіднесеності з іншими проблемами, явищами, установлення 

взаємозалежності явищ, а також залучення знань з області суміжних дисциплін 

по лінії між предметних зв’язків. 

5. Засоби діагностики успішності навчання. 

Ступінь адекватності реального результату цілям навчання як ідеальної 

моделі бажаного виступає показником ефективності навчання. Для оцінки 

ефективності тієї чи іншої форми навчально-виховного процесу застосовується 

діагностика – обстеження з метою визначення об’єктивно фіксованих 

кількісних і якісних змін особистості тих, що навчаються, відносно початкового 

стану, що сталися внаслідок засвоєння ними у процесі пізнавальної і практичної 

діяльності накопиченого соціального досвіду (змісту освіти). 

Основними принципами діагностики на дидактичному рівні є 

систематичність і послідовність, системність, ґрунтовність оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками, індивідуальний підхід до тих, хто 

навчається, колективний характер виховання і навчання, зв’язок між цілями та 

результатами навчання. 

Діагностичне забезпечення дидактичного рівня навчально-виховного 

процесу має найбільш розроблену систему критеріїв і показників, до яких 

відносяться бальні оцінки, рейтинговий бал тощо. Отримані кількісні дані 

зручні в обробці і дозволяють визначити кореляцію між застосуванням тих, чи 

інших форм та методів навчання і рівнем успішності курсантів (слухачів). 

Діагностика усних відповідей студентів присутня майже на кожному 

навчальному занятті. Відповіді студентів оцінюються за повнотою, точністю, а 

в деяких випадках і швидкістю відтворення у пам’яті знань.  



 

 

 

Діагностика письмових відповідей має свої особливості. По-перше, 

правильна відповідь може не відповідати знанням, а бути результатом 

механічного запам’ятовування тексту. По-друге, відповідь може бути 

результатом списування в іншого студента. По-третє, правильна відповідь, 

одержана при використанні неправильного способу дій, не є основною для 

виставлення високої оцінки.  

Так, засобами діагностики успішності навчання виступають усні відповіді 

(опитування під час семінарських занять, представлення презентації) та 

письмові відповіді (контрольна робота). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 3 

(VІ сем.) 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

Нормативна Напрям підготовки 

6.020303 Філологія. 

Переклад  

(шифр і назва) 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

3-й  

Семестр 

VІ  - 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

Лекції 

20 год. - 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

Практичні 

28 год. - 

Самостійна робота 

42 год. - 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 48 год. 

– аудиторні заняття,  42год. – самостійна робота (53% / 47%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліні «Порівняльна граматика основної іноземної та української 

мов» належить провідне місце в системі фундаментальних лінгвістичних 

дисциплін, що викладаються для студентів напряму підготовки 6.020303 

Філологія. Переклад на третьому курсі. Курс порівняльної граматики 

англійської та української мов висвітлює явища нормативної граматики мов, що 

порівнюються, їх типологічні характеристики на основі компаративного аналізу 

граматичних ускладнень обох граматичних систем. Зіставлення двох мовних 

систем допомагає виявити певні закономірності, які є об’єктом наукового 

аналізу. Саме цей предмет, вивчення якого базується на всебічному вивченні, 

порівнянні та співвіднесенні мовних одиниць, засобів їх поєднання і 

функціонування в словосполученні чи реченні, незаперечно переконує 

студентів у тому, що українська мова за своїм лексичним багатством і 

різноманітністю засобів вираження стоїть врівень з англійською та іншими 

світовими мовами.  

Головне завдання курсу – надати студентам теоретичні відомості з 

основних граматичних проблем з точки зору теорії перекладу; розкрити 

відмінності між українською та англійською мовами на рівні граматичних 

систем; закріпити вміння студентів щодо правильного вживання граматичних 

трансформацій, необхідних для ефективного перекладу. Практичні вправи 

базуються на сучасних компаративних дослідженнях у галузі української та 

англійської граматичних систем і традицій перекладацької діяльності.  

Мета – поліпшити грамотність майбутніх перекладачів; бакалавр-

перекладач повинен досконало знати як іноземну, так і державну мови, 

грамотно й коректно відтворювати комунікативні акти, застосовуючи спектр 

адекватних граматичних трансформацій, які  сприяють попередженню впливу 

мови оригіналу на мову перекладу.  

Завданнями курсу є наступні: 

– узагальнення знань студентів із вивчених на попередніх курсах 

теоретичних дисциплін; 



 

 

 

– визначення предмету, мети і завдань порівняльної типології як 

самостійного розділу типології мов, її місця серед інших мовознавчих 

дисциплін і взаємозв’язків з ними; 

– характеристика методів і принципів, які використовуються у 

порівняльній типології; 

– огляд історії типологічних  досліджень; 

– аналіз основних типологічних теорій і вчень сучасності;  

– зіставлення одиниць і явищ порівнюваних мов на фонологічному, 

морфологічному, лексичному, синтаксичному рівнях: звуки/фонеми, склади і 

просодичні явища (наголос, інтонація); класи повнозначних і неповнозначних 

слів, морфологічні категорії, словотвірні й формотворні афікси, класи 

лексичних одиниць; синтаксичні процеси, синтаксичні зв’язки та синтаксичні 

відношення, на рівні різних типів і прагматичних класів словосполучень та 

речень тощо; 

– систематизація методів використання результатів типологічного 

зіставлення обох мов у практиці викладання німецької мови з метою 

діагностування та прогнозування помилок, зумовлених інтерференційними 

впливами рідної мови; 

– поглиблення студентами навичок роботи з науковою літературою з 

порівняльної типології, вироблення навичок оперування як типологічними так і 

мовознавчими термінами. 

Значне місце поряд з порівняльним аналізом ізоморфізмів та 

аломорфізмів на кожному мовному рівні відводиться зіставленню 

функціональних значень членів/компонентів синтаксичних одиниць. При цьому 

особлива увага звертається на відмінні/аломорфні риси та явища в системі 

мовних одиниць, що визначають структурний тип відповідно англійської та 

української мов. 

Типологічний аналіз мовних одиниць і явищ здійснюється у межах 

кожного мікрорівня за допомогою порівняльного, компонентного й 

когнітивного методів. Це забезпечує встановлення ізоморфних та аломорфних 

особливостей голосних/приголосних, спільних класів 



 

 

 

лексичних/фразеологічних  та синтаксичних одиниць англійської та української 

мов. 

Усі типологічні порівняння здійснюються на широкому ілюстративному 

матеріалі, вибраному з художніх і публіцистичних творів англомовних авторів 

та їх українських перекладів.  

Для перевірки засвоєного теоретичного матеріалу розроблені завдання 

для семінарських занять і самостійної роботи, а також підсумкові контрольні 

роботи.  

Робоча програма з курсу «Порівняльна граматика основної іноземної та 

української мов» призначена для напряму підготовки 6.020303 Філологія. 

Переклад. Даний теоретичний курс входить до циклу фундаментальних 

дисциплін з іноземної філології, логічно пов’язаний з курсами основ 

мовознавства, основ теорії мовної комунікації, історії і лексикології іноземної 

мови, теорії перекладу, практики мовлення і перекладу.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

ІІ. Фахові:  



 

 

 

Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними 

засобами для цілей спілкування. 

Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, 

які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

Перекладацька компетентність. Знання загальних принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Контрастивна лінгвістика – мета, об’єкт, методи, терміни та 

поняття. Типологія морфологічних систем в англійській та українській мовах. 

Тема 1. Головні питання порівняльної лінгвістики. Класифікація мов. 

Визначення порівняльної лінгвістики. Цілі порівняльної лінгвістики. Методи 

дослідження порівняльної лінгвістики. Термінологія (науковий апарат) 

порівняльної лінгвістики. Короткий огляд досліджень в порівняльній 

лінгвістиці. Мовні родини. Типи мов. 

Тема 2. Типологія морфологічних систем англійської та української мов. 

Морфемна структура англійського та українського слів. Граматичне значення 

та граматична категорія. Граматичні форми англійських та українських слів. 

Частини мови в англійській та українській мовах. 

Кредит 2. Типологія морфологічних систем в англійській та українській 

мовах. Іменник, займенник, числівник, прикметник, прислівник, статичний 

пасив; службові частини мови; дієслово. 

Тема 3. Самостійні частини мови в англійській та українській мовах. 

Іменник. 

Тема 4. Самостійні частини мови в англійській та українській мовах. 

Службові части мови.  

Займенник. Числівник. Прикметник. Прислівник. Дієслово. Статистичний 

пасив. Службові части мови. 

Тема 5. Типологія словосполучень в англійських та українських мовах. 

Синтагматичні зв’язки слів. Структурні типи словосполучень в англійських та 

українських мовах. 



 

 

 

Кредит 3. Типологія синтаксичних систем в англійській та українській 

мовах. 

Тема 6. Типологія речень в англійських та українських мовах. 

Комунікативні типи речень. Структурні типи речень. Члени речень. 

Тема 7. Пунктуація в англійських та українських мовах. Пунктуація 

простого речення. Пунктуація складного речення. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л пр лаб інд с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Контрастивна лінгвістика – мета, об’єкт, методи, терміни та поняття. 

Типологія морфологічних систем в англійській та українській мовах. 

Тема 1. Головні питання порівняльної 

лінгвістики. Класифікація мов. Визначення 

порівняльної лінгвістики. Цілі порівняльної 

лінгвістики. Методи дослідження порівняльної 

лінгвістики. Термінологія (науковий апарат) 

порівняльної лінгвістики. Короткий огляд 

досліджень в порівняльній лінгвістиці. Мовні 

родини. Типи мов. 

Тема 2. Типологія морфологічних систем 

англійської та української мов.  

Морфемна структура англійського та 

українського слів. Граматичне значення та 

граматична категорія. Граматичні форми 

англійських та українських слів. Частини мови в 

англійській та українській мовах.  

30 8 8   14 

Кредит 2. Типологія морфологічних систем в англійській та українській мовах. 

Іменник, займенник, числівник, прикметник, прислівник, статичний пасив; службові 

частини мови; дієслово. 

Тема 3. Самостійні частини мови в англійській 

та українській мовах. Іменник. 

Тема 4. Самостійні частини мови в англійській 

та українській мовах. Службові части мови.  

Займенник. Числівник. Прикметник. Прислівник. 

Дієслово. Статистичний пасив. Службові части 

мови. 

Тема 5. Типологія словосполучень в 

англійських та українських мовах. 
Синтагматичні зв’язки слів. Структурні типи 

словосполучень в англійських та українських 

30 10 10   10 



 

 

 

мовах. 

Кредит 3. Типологія синтаксичних систем в англійській та українській мовах. 

Тема 6. Типологія речень в англійських та 

українських мовах. 

Комунікативні типи речень. Структурні типи 

речень. Члени речень. 

Тема 7. Пунктуація в англійських та 

українських мовах. 

Пунктуація простого речення. Пунктуація 

складного речення. 

30 2 10   18 

Усього годин: 90 20 28   42 

 

6. Теми практичних занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 

Кредит 1. Контрастивна лінгвістика – мета, об’єкт, методи, 

терміни та поняття. Типологія морфологічних систем в 

англійській та українській мовах. 

8 

1. 

Практичне заняття №1,2. Мета та об’єкт контрастивної 

лінгвістики. Методи контрастивної лінгвістики; терміни та 

поняття контрастивної лінгвістики; типологічні 

класифікації мов; короткий огляд історії контрастивних 

досліджень. 

Питання для обговорення: 

1. The subject of comparative linguistics and its aims. 

2. Practical aims of contrastive typology. 

3. Methods of contrastive typology. 

4. Terms and notions used in contrastive typology. 

5. Typological classifications of languages based on various 

principles. 

6. A short history of comparative investigations. 

4 

2. 

Практичне заняття №3,4. Типологія морфологічних 

систем в англійській та українській мовах. Ізоморфізм та 

аломорфізм у морфемній структурі слова; граматичне 

значення, граматичні форми та категорії; типологія частин 

мови в англійській та українській мовах. 

Питання для обговорення: 

1. Typological constants of the morphological level. 

2. Isomorphisms and allomorphisms in the morphemic 

structure of English and Ukrainian words. 

3. Grammatical meaning, grammatical forms and grammatical 

categories in English and Ukrainian. 

4 



 

 

 

4. Typology of parts of speech in the languages compared. 

 

Кредит 2. Типологія морфологічних систем в англійській 

та українській мовах. Іменник, займенник, числівник, 

прикметник, прислівник, статичний пасив; службові 

частини мови. 

10 

3. 

Практичне заняття №5,6. Типологія морфологічних 

систем в англійській та українській мовах. Іменник, його 

категорії та синтаксичні функції. КР № 1. 

Питання для обговорення: 

1. Typological features of the noun. 

2. Category of number in English and Ukrainian. 

3. Category of case in English and Ukrainian. 

4. Category of gender in English and Ukrainian. 

5. Category of definiteness / indefiniteness in English and 

Ukrainian. 

6. Syntactic functions of the nouns. 

4 

4. 

Практичне заняття №7,8. Типологія морфологічних 

систем в англійській та українській мовах. Займенник, 

числівник, прикметник, прислівник, статичний пасив; 

службові частини мови. 

Питання для обговорення: 

1. Typology of the pronoun in the languages compared. 

2. Typology of the numeral in English and Ukrainian. 

3. Typology of the adjective in English and Ukrainian. 

4. Typology of the adverb in English and Ukrainian. 

5. Typology of statives in English and Ukrainian. 

6. Typology of the functional parts of speech in English and 

Ukrainian. 

4 

5. 

Практичне заняття №9. Типологія морфологічних систем 

в англійській та українській мовах. Дієслово. 

Питання для обговорення: 

1. Typological features of the verb. 

2. Category of tense in English and Ukrainian. 

3. Category of aspect in English and Ukrainian. 

4. Category of person in English and Ukrainian. 

5. Number of English and Ukrainian verbs. 

6. Category of voice in English and Ukrainian. 

7. Category of mood in English and Ukrainian. 

8. Syntactic functions of English and Ukrainian verbs. 

9. Modal verbs in English and Ukrainian. 

10. Verbals in English and Ukrainian. 

2 

 
Кредит 3. Типологія синтаксичних систем в англійській та 

українській мовах. 
10 

6. 
Практичне заняття №10,11. Типологія синтаксичних 

систем в англійській та українській мовах. 
4 



 

 

 

Словосполучення, види зв’язку між словами; комунікативні 

типи речень; структурні типи речень; просте речення в 

англійській та українській мовах. 

Питання для обговорення: 

1. Isomorphism and allomorphism in the means of syntactic- 

connection of word-group elements. 

2. Typology of word-groups in English and Ukrainian. 

3. Typology of the communicative types of English and 

Ukrainian sentences. 

4. Structural types of sentences in English and Ukrainian. 

5. Simple sentence in English and Ukrainian. 

7. 

Практичне заняття №12,13,14. Типологія синтаксичних 

систем в англійській та українській мовах. Головні та 

другорядні члени речення; типологія складних речень 

(складнопідрядні та складносурядні); пунктуація в 

англійській та українських мовах. КР № 2. 

Питання для обговорення: 

1. Typological characteristics of main and secondary parts of 

the sentence. 

2. Typology of the compound sentence in the languages 

compared. 

3. Typology of the complex sentence in English and Ukrainian. 

3. English and Ukrainian punctuation. 

4. КР № 2. 

6 

Разом: 28 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

 

Кредит 1. Контрастивна лінгвістика – мета, об’єкт, методи, 

терміни та поняття. Типологія морфологічних систем в 

англійській та українській мовах. 
 

1. 

Підготуйте доповідь за наступними темами: 

1. History of comparative linguistic investigations in Europe. 

2. History of comparative linguistic investigations in the USA. 

3. History of comparative linguistic investigations in Ukraine. 

4. Present-day comparative linguistic investigations in Ukraine. 

5. Comparative investigations in English and Ukrainian/ 

6. Development of English and Ukrainian vocalic systems from 

the comparative perspective. 

7. Development of English and Ukrainian consonantal systems 

from the comparative perspective. 

8. Development of English and Ukrainian word structure from 

the comparative perspective. 

9. Development of English and Ukrainian syntactic systems from 

the comparative perspective. 

14 



 

 

 

10. Ways of development of nominal grammatical categories in 

English and Ukrainian from the comparative perspective. 

11. Ways of development of verbal grammatical categories in 

English and Ukrainian from the comparative perspective. 

12. Ways of development of one-member sentences in English 

and Ukrainian from the comparative perspective. 

13. Ways of development of compound sentences in English and 

Ukrainian from the comparative perspective. 

14. Ways of development of complex sentences in English and 

Ukrainian from the comparative perspective. 

15. Grounds for speech acts comparison in English and 

Ukrainian. 

16. Grounds for comparing communicative strategies and tactics 

in English and Ukrainian speech. 

17. Grounds for comparing different types of discourse in English 

and Ukrainian. 

18. Non-verbal English and Ukrainian communication from the 

comparative perspective. 

 

Кредит 2. Типологія морфологічних систем в англійській та 

українській мовах. Іменник, займенник, числівник, 

прикметник, прислівник, статичний пасив; службові частини 

мови. 

 

2. Підготуйтесь до контрольної роботи №1 10 

 
Кредит 3. Типологія синтаксичних систем в англійській та 

українській мовах. 
 

3. Підготуйтесь до контрольної роботи №2 18 

Разом: 42 

10. Методи навчання 

Навчальним модулем вважається метод навчання, що активізує самостійну 

пізнавальну діяльність студентів, служить її поетапній організації, 

регулюванню, контролю та оцінці. Навчальний модуль розділяється на п’ять 

складових частин: 

– структурно-логічні схеми (виділяють основні блоки знань за темою, що 

вивчається); 

– навчальна карта (встановлюється ієрархія елементів, що вивчаються); 

– вибіркові тести для контролю (чи самоконтролю); 

– завдання аналітичного чи графічного змісту (для контролю чи 

самоконтролю на більш високому рівні (на рівні умінь та навичок) та 



 

 

 

лабораторні роботи дослідницького характеру, що сприяють становленню та 

закріпленню знань з теорії. 

П’ять рівнів навчання дозволяють оволодіти знаннями в тій чи іншій 

області. Дана класифікація методів навчання розроблена на основі рівнів 

навчання. 

Перший рівень – знання-знайомства, які дозволяють студенту розрізняти, 

впізнавати знайомий йому предмет, явище, певну інформацію. 

Другий рівень – знання-копії, що дозволяють переказати, репродукувати 

засвоєну інформацію. 

Третій рівень – знання-вміння, тобто можливість застосувати одержані 

знання в практичній діяльності. 

Четвертий рівень – знання-навики, свого роду автоматизовані вміння. 

П'ятий рівень – категорія творчості, результатом якої є так звані дії «без 

правил» в певній галузі навчально-пізнавальної діяльності. 

11. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: корекція і 

самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і оцінка відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, диктанти, 

письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання 

аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 

4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка може 

виступати як самостійний вид або може входити, як органічний елемент, до 

усної або письмової перевірки. 

5. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. Оцінка. 

6. Самоконтроль і самооцінка. 



 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне 

тестування та 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

*0,6=max 

180 б. 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 100 (50*2кр) 120 300 

100 50 50 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова 

2. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов: 

Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 138с. 

Допоміжна 

48. Аракин В.Д. Типология языков и проблема методического 

прогнозирования. – М.: Высшая школа, 1989. 

49. Байрамова JI. К. Введение в контрастивную лингвистику. – Казань: Изд-

во Казанск. ун-та, 2004. 

50. Басиров III.P. Типологія дієслів із рефлексивним комплексом в індо-

європейських мовах. – Донецьк: Вид-во ДНУ, 2004. 

51. Бевзенко СЛ. Вступ до мовознавства: Короткий нарис. – К.: Вища 

школа, 2006. 



 

 

 

52. Бровченко Т. А., Бант И. H. Фонетика английского языка. – М.: 

Радянська школа, 1964. 

53. Бузаров В.В. Основы синтиаксиса английской разговорной речи. – М.: 

Просвещение, 1986. 

54. Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в лингвистическую 

компаративистику. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

55. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української 

мови. – К.: Пульсари, 2004. 

56. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии 

языков // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1963. – Вып. III. – С. 60-93. 

57. Дорошенко СЛ. Загальне мовознавство. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. 

58. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. 

– К.: Радянська школа, 1960.  

59. Каранська М. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.: 

Либідь, 1992.  

60. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. – JL: Наука, 

1986. 

61. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – JL: Наука, 

1972. 

62. Кващук А. Синтаксис складного речення. – К.: Радянська школа, 1986. 

63. Клоуз Р.А. Справочник по грамматике для изучающих английский 

язык. – М.: Просвещение, 1979. 

64. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства. – К.: Академія, 2006. 

65. Климов Г.А. Основы лингвистической компаративистики. – М.: Наука, 

1990. 

66. Конфронтативная лингвистика. – К.: Лыбидь, 1990.  

67. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К.: Академія, 2006. 

68. Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова JI.JI. Вступ до мовознавства. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2006. 

69. Мельников Г.П. Системная типология языков. – М.: Наука, 2003.  



 

 

 

70. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. – М.: Изд-

во иностр. лит-ры, 1954. 

71. Мещанинов И. И. Эргативная конструкция в языках различных типов. – 

JL: Наука, 1967. 

72. Новое в зарубежной лингвистике. – Вып, XXV. Контрастивная 

лингвистика. – М.: Прогресс, 1989. 

73. Новое в лингвистике. – Вып. V. Языковые универсалии. – М,: Прогресс, 

1970. 

74. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. – М.: Флинта: Наука, 2004. 

75. Общее языкознание. Структура языка. Типология языков и лингвистика 

универсалий / Под ред. А.Е. Супруна. – Минск: Вышэйшая школа, 1995. 

76. Пражский лингвистический кружок. – М.: Прогресс, 1967. 

77. Плющ М. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. 

Морфологія. – К.: Вища школа, 2005. 

78. Плющ М. Я., Грипас Н, Я. Граматика української мови в таблицях. – К.: 

Вища школа, 2004. 

79. Савченко А.Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. – 

М.: Высшая школа, 1974. 

80. Семчинський С.В. Вступ до порівняльно-історичного мовознавства. – 

К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. 

81. Скляниченко Г.А. Предмет та основна проблематика курсу 

порівняльної типології англійської, німецької, української та російської мов: 

Методичні вказівки для студентів факультетів іноземних мов педінститутів. – 

Кіровоград: КДПІ, 1993. 

82. Сэпир Э. Язык. Введение в изучение речи. – М. – JL: Соцэкгиз, 1934. 

83. Типологические обоснования в грамматике. – М.: Знак, 2004. 

84. Типология и грамматика. – М.: Наука, 1990. 

85. Универсалии и типологические исследования. - М.: Наука, 1974. 

86. Части речи. Теория и типология. – М.: Наука, 1990. 

87. Чолкан В. До питання про морфологічний статус частки // Південний 

архів (філол. науки): 36.наук.праць. – Херсон, 2003, – Вип. ХІV. – С.194-197. 



 

 

 

88. Широкова А.В. Сопоставительная типология 

разноструктурных языков. – М.: Добросвет, 2000. 

89. Шрадер О. Сравнительное языковедение и первобытная история. – М.: 

УРСС, 2003. 

90. Ющук І.П. Українська мова. – К.:Либідь, 2004. 

91. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – М.: Наука, 1981. 

92. Croft W. Typology and Universals. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 1993. 

93. Korunets I.V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages. 

– K.: Lybid, 1995. 

15. Інформаційні ресурси 

1. http://www.multitran.ru 

2. http://www.merriam-webster.com 

3. http://www.Idoceonline.com 

4. http://www.britannica.com 

5. http://www.phrases.org.uk/meanings/ Meanings and Origins of Phrases, 

Sayings and Idioms 

6. http://www.goenglish.com/Idioms.asp list of the most popular idioms 

7. http://uztranslations.net.ru/library.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.multitran.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.idoceonline.com/
http://www.britannica.com/


 

 

 

4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Принципи засобів контролю 

Система оцінювання націлена на: 

• Оцінювання досягнень бакалаврів в оволодінні іноземною мовою у 

відповідності до визначених навчальних цілей та РВМ; 

• Забезпечення відгуків на програму та різних аспектів її втілення; 

• Сприяння впливові програми на процес навчання; 

• Ознайомлення бакалаврів з критеріями оцінювання і методами 

самооцінювання. 

Система оцінювання повинна: 

• Надавати валідні й надійні вимірники результатів навчання відповідно 

до цілей, завдань і змісту програми; 

• Бути комунікативною та орієнтованою на вміння, водночас не 

нехтувати необхідністю дотримуватися чіткості й точності у мовленні; 

• Включати в себе як поточний, так і підсумковий контроль; 

• Представляти логічну рамку, для якої характерним є поступове 

ускладнення мовленнєвих умінь в межах кожного модуля навчання і при 

переході від одного рівня до іншого; 

• Співвідноситись з рівнями володіння мовою ЗЄР та оцінювати усі 

макровміння; 

• Піддаватися постійному аналізу, оцінюванню та подальшому 

вдосконаленню. 

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів 

Завдання для практичних занять, завдання для поточних контрольних 

робіт, завдання для модульних робіт, письмові самостійні роботи у формі 

рефератів, індивідуальні завдання, підсумкове опитування студентів по 

тематиці змістовних модулів. 

 

 

 



 

 

 

Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: корекція і 

самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і оцінка відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, 

перекази, диктанти, письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання 

аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 

4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка може 

виступати як самостійний вид або може входити, як органічний елемент, до 

усної або письмової перевірки. 

5. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. Оцінка. 

6. Самоконтроль і самооцінка. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Усі види навчальної роботи з курсу «Порівняльна граматика іноземної та 

української мов» підпорядковані кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу та контролю студентів. Контроль здійснюється за 

допомогою контрольної роботи (КР) наприкінці кожного модуля. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань того чи іншого модуля, до якої включаються елементи 

знань з планового повторення попередніх модулів. Завдання для модульного 

контролю складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання 

репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і елементи знань 

з повторення попередніх модулів. Сума балів за завдання репродуктивного 

рівня контрольної роботи становить 50%. Загальна сума балів за одну модульну 

контрольну роботу становить 50 балів. Сума балів за один крелит становить 100 

балів. 



 

 

 

Поточне 

тестування та 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

*0,6=max 

180 б. 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 100 (50*2кр) 120 300 

100 50 50 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. НАВЧАЛЬНІ-НАОЧНІ ПОСІБНИКИ,  

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов: 

Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 138с. 

Допоміжна 

2. Аракин В.Д. Типология языков и проблема методического 

прогнозирования. – М.: Высшая школа, 1989. 

3. Байрамова JI. К. Введение в контрастивную лингвистику. – Казань: 

Изд-во Казанск. ун-та, 2004. 

4. Басиров III.P. Типологія дієслів із рефлексивним комплексом в індо-

європейських мовах. – Донецьк: Вид-во ДНУ, 2004. 

5. Бевзенко СЛ. Вступ до мовознавства: Короткий нарис. – К.: Вища 

школа, 2006. 

6. Бровченко Т. А., Бант И. H. Фонетика английского языка. – М.: 

Радянська школа, 1964. 

7. Бузаров В.В. Основы синтиаксиса английской разговорной речи. – М.: 

Просвещение, 1986. 

8. Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в лингвистическую 

компаративистику. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

9. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української 

мови. – К.: Пульсари, 2004. 

10. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии 

языков // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1963. – Вып. III. – С. 60-93. 

11. Дорошенко СЛ. Загальне мовознавство. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. 

12. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської 

мов. – К.: Радянська школа, 1960.  



 

 

 

13. Каранська М. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.: 

Либідь, 1992.  

14. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. – JL: Наука, 

1986. 

15. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – JL: Наука, 

1972. 

16. Кващук А. Синтаксис складного речення. – К.: Радянська школа, 1986. 

17. Клоуз Р.А. Справочник по грамматике для изучающих английский 

язык. – М.: Просвещение, 1979. 

18. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства. – К.: Академія, 2006. 

19. Климов Г.А. Основы лингвистической компаративистики. – М.: Наука, 

1990. 

20. Конфронтативная лингвистика. – К.: Лыбидь, 1990.  

21. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К.: Академія, 2006. 

22. Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова JI.JI. Вступ до 

мовознавства. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 

23. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. – М.: 

Изд-во иностр. лит-ры, 1954. 

24. Новое в зарубежной лингвистике. – Вып, XXV. Контрастивная 

лингвистика. – М.: Прогресс, 1989. 

25. Новое в лингвистике. – Вып. V. Языковые универсалии. – М,: 

Прогресс, 1970. 

26. Общее языкознание. Структура языка. Типология языков и 

лингвистика универсалий / Под ред. А.Е. Супруна. – Минск: Вышэйшая школа, 

1995. 

27. Пражский лингвистический кружок. – М.: Прогресс, 1967. 

28. Плющ М. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. 

Морфологія. – К.: Вища школа, 2005. 

29. Плющ М. Я., Грипас Н, Я. Граматика української мови в таблицях. – 

К.: Вища школа, 2004. 



 

 

 

30. Савченко А.Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. – 

М.: Высшая школа, 1974. 

31. Скляниченко Г.А. Предмет та основна проблематика курсу 

порівняльної типології англійської, німецької, української та російської мов: 

Методичні вказівки для студентів факультетів іноземних мов педінститутів. – 

Кіровоград: КДПІ, 1993. 

32. Сэпир Э. Язык. Введение в изучение речи. – М. – JL: Соцэкгиз, 1934. 

33. Типологические обоснования в грамматике. – М.: Знак, 2004. 

34. Универсалии и типологические исследования. - М.: Наука, 1974. 

35. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка. – М.: Флинта: Наука, 

2004. 

36. Части речи. Теория и типология. – М.: Наука, 1990. 

37. Чолкан В. До питання про морфологічний статус частки // Південний 

архів (філол. науки): 36.наук.праць. – Херсон, 2003, – Вип. ХІV. – С.194-197. 

38. Широкова А.В. Сопоставительная типология 

разноструктурных языков. – М.: Добросвет, 2000. 

39. Шрадер О. Сравнительное языковедение и первобытная история. – М.: 

УРСС, 2003. 

40. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – М.: Наука, 1981. 

41. Croft W. Typology and Universals. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 1993. 

42. Korunets I.V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian 

Languages. – K.: Lybid, 1995. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.multitran.ru 

2. http://www.merriam-webster.com 

3. http://www.Idoceonline.com 

4. http://www.britannica.com 

5. http://www.phrases.org.uk/meanings/ Meanings and Origins of Phrases, 

Sayings and Idioms 

http://www.multitran.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.idoceonline.com/
http://www.britannica.com/


 

 

 

6. http://www.goenglish.com/Idioms.asp list of the most popular idioms 

7. http://uztranslations.net.ru/library.html 

Технічні засоби навчання 

-  добір до теми, що вивчається, аудіовізуальних навчальних засобів, які 

відповідають освітньо-виховним завданням заняття; 

-  попередній   перегляд   або   прослуховування   матеріалу з метою 

аналізу його змісту; 

-  визначення доцільності використання дібраного матеріалу; 

-  визначення форми навчального заняття (практичне заняття); 

- визначення функції технічних засобів навчання в структурі заняття 

(повідомлення нової інформації, ілюстрація, узагальнення, систематизація, 

закріплення, контроль); 

-  вибір провідного методу у використанні технічних засобів навчання 

(наочно-ілюстративний, активно-евристичний) і методичних прийомів показу 

(цілком, частинами, окремими кадрами); 

-  визначення засобів активізації пізнавальної діяльності студентів на 

етапах використання технічних засобів навчання (повідомлення мети 

перегляду, постановка завдання, в т. ч. проблемного, контрольні запитання, 

складання плану, виконання вправ, розв'язування задач, обговорення). 

Рівень застосування ТЗН залежить від характеру навчальної дисципліни, 

підготовки та інтересів самих студентів, форми занять, нахилів, наявних 

засобів, програмно-методичного забезпечення.  

Рівні використання ТЗН: 1) епізодичний (використовуються викладачем 

від випадку до випадку), 2) систематичний (постійне застосування, що дає 

змогу розширювати і урізноманітнювати обсяг інформації); 

3) синхронний (передбачає практично безперервне супроводжування викладу 

матеріалу застосуванням ТЗН протягом всього заняття). 

  

 

 

 



 

 

 

6. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

Lecture #1 

ESSENTIALS OF COMPARATIVE LINGUISTICS 

Questions to be discussed: 

1. The notion of comparative linguistics. 

2. Aims of comparative linguistic studies. 

3. Methods of comparative linguistic research. 

4. Terminology of comparative linguistic studies. 

5. Survey of comparative investigations in linguistics. 

 

Comparativistics as a branch of linguistics aims at establishing similar general 

linguistic categories serving as a basis for the classification of languages of different 

types. Comparativistics represents a linguistic subject of general typology based on 

the method of comparison of two or more languages. This branch of language studies 

reveals their common and different phonetical, morphological, lexical and syntactic 

features. Each of them may be compared either synchronically or diachronically. 

The basic aims of typological investigations are the following: 

 to identify and classify the languages under investigation according to the 

main common and divergent features; 

 to draw from these features the isomorphic and allomorphic traits 

(peculiarities) in the languages compared; 

 to establish the typical language structures and the types of languages on the 

basis of the obtained (acquired) isomorphic features; 

 to perform a truly scientific classification of all languages of the world on 

the basis of the obtained practical data. 

These are the goals of comparative linguistics which are pretty close to those 

of language typology, though there exists specific practical aims of comparative 

research. The results of comparative investigation may be applied in: 

- translation practice; 

- compiling dictionaries; 

- teaching foreign languages. 

Comparative linguistics is based on the typological method of research which 

is grounded upon the procedure of comparison. The specific method of comparative 



 

 

 

investigations is called contrastive. Sometimes scholars may also apply the historical 

method based on reconstruction and diachronic analysis of language data. Though, 

more often they deal with the functional methodology aimed at analyzing the usage 

of language data in speech. 

Depending on the aspect of research linguists may apply different 

methodology: 

- descriptive; 

- experimental; 

- statistic; 

- transformational; 

- substitutional; 

- intermediate and ultimate constituents analysis; 

- inductive (comparing language data on the ground of certain criteria); 

- deductive (working out criteria for comparison). 

The terms most widely applied while carrying out comparative linguistic 

research are the following: 

language universals are linguistic phenomena used to characterize all languages 

existing on the globe on all levels taking into consideration their systems and 

structures. According to the statistic principle they are classified into unrestricted 

universals (absolute) and restricted universals (relative). Languages may possess 

unique features as well, e.g. the final position of prepositions in present day English 

special questions What do you depend on? 

As for the language units analyzed there exist phonetic, morphological, lexical 

and syntactic universals. 

The universal phonetic phenomenon is that all languages have vowels and 

consonants. 

As for the morphology: 

a) in most languages words are structured into morphemes; 

b) morphemes function as full and auxiliary elements 

As for lexis: 

a) in all languages vocabulary presents a system of semantic fields; 



 

 

 

b) in all languages there exists polysemy, synonymy, homonymy and antonym. 

As for syntax – all languages possess distribution of the subject, the predicate 

and the secondary elements (SVO) in the sentence. 

Type denotes a generalized form of features characteristic of a number of 

languages: e.g. in syntactic typology they differentiate between several types 

according to the basic word order of a language. Thus, there are 

SOV,SVO,OVS,OSV,VOS and VSO types. E.g. English and Ukrainian belong to the 

SVO type, while Turkish represents the SOV type; 

typological dominant features are the phenomena registered very often either 

at the language level or in the structure of a certain language. Thus, analytical 

connection in English and synthetical connection in Ukrainian word groups are 

typological dominant features of these languages on the syntactic level; 

typological recessive features are those phenomena which lose their former 

dominant roles: the dual number in Ukrainian, the case in Modern English. 

While comparing the languages we single out their isomorphic (common) and 

allomorphic (divergent) features; 

the etalon language is a hypothetical language created by linguists for the sake 

of contrasting languages; 

a world language is spread throughout the whole world and understood by 

many people. Greek, Latin used to perform this function. Nowadays English and 

French are used for international communication in different spheres. English, 

French, Russian, Chinese, Arabic and Spanish are officially recognized as the 

languages of the United Nations Organization because they: 

- represent big nations; 

- possess great cultural heritage 

- play an important role in world politics. 

At the end of the 19
th
 century artificial languages were considered to perform 

international functions, though these attempts failed because: 

-  they wee not natural; 

- had no spoken norm; 

- lacked emotional colouring; 



 

 

 

language norm (competence) is the unity of correct, conventionally 

recognized as correct forms in the language system; 

speech norm is the unity of language forms recognized in the process of 

communication without leading to misunderstanding. 

History of comparative linguistics may be divided into 3 main periods: 

 the end of the 18
th
 century up to the middle of the 19

th
 century, which is called 

the beginning of comparative research; 

 the end of the 19th century – the period of neogrammarian studies, when 

linguists started comparing living languages; 

 the beginning of the 20
th
 century up to the present – the period of structural and 

functional approaches to language. 

As early as the 17
th
 and 18

th
 centuries many European linguists pointed to the 

existence of some common features in different languages (I.Komensky, W.Leibnitz). 

This idea came into being in the minds of the first Europeans who visited India in the 

16
th
 and 17

th
 centuries. They were often struck by a great similarity in the lingual 

form and meaning of a number of common words like mother brother, sister, etc.  

The first attempt to create grammar on «common in all languages principles» was 

made by the Frenchmen Arnaud and Lancelot (in Port Royal, 1660). But only the 

beginning of the 19
th
 century with its historic and comparative method brought a 

dynamic development to European linguistics. 

 

Lecture #2 

GRAMMAR IN THE SYSTEM OF COMPARATIVE 

STUDY OF LANGUAGES 

Questions to be discussed: 

1. Grammar as linguistic science. 

2.  Languages of the world. The notion of a language family. The basic language families. 

3. The genealogical classification of languages. 

4. The typological (morphological) classification of languages. 

  

Grammar is the part of linguistics that studies the grammatical structure of 

language, i.e. the laws of formation and functioning of words and sentences. This 



 

 

 

term is also used to denote the grammatical structure of language, i.e. the system of 

morphological and syntactical forms and categories of language.  

Grammar as science has ancient traditions. Its roots lie in the works of ancient 

Indian linguists, and had been formed in the investigations of ancient Greeks. By its 

very nature the origin of grammar from the very beginning studied the formal means 

of expression (формальні засоби вираження) of linguistic content in connected 

speech. Not by chance phonetics and writing had been the parts of grammar for a 

long time, in such a way sounds and letters serve to be the form of expression of 

linguistic content. 

In linguistics general grammar (загальна граматика) and specific grammars 

(окремі граматики) of each language are distinguished. General grammar studies the 

universal grammatical features which are typical for all languages. Specific grammar 

investigates the grammatical structure of a concrete language, for example, the 

grammar of English, German, Japanese, Ukrainian, Russian and others. Both 

grammars are connected and correlated (співвідносяться) as gender and aspect and 

present different levels of understanding of a language as linguistic phenomenon.  

It is difficult to define how much is the precise number of languages in the 

world. It is conditioned by the fact that sometimes it is not clear whether the language 

is independent or its territorial or regional variant, i.e. a dialect. Besides, there exist 

the «dead languages» which are not always included in the general panorama of the 

world languages. Modern linguistics distinguishes about 5000 languages. English is 

the second language in the world (after Chinese) as for the number of speakers. It is 

common knowledge that about half a million people now speak English as first 

language. It is the national language of Great Britain, the USA, Australia, New 

Zealand and part of Canada. English is native to many who live in India, Israel 

[ˈɪzreɪl], Malta [ˈmɒltə]  and Ceylon [sɪˈlɒn]. As for Ukrainian people use it daily in 

different countries either as the first or the native language. 

The interest to the knowledge of languages and their historical development was 

not the same through centuries. The history and theoretical descriptions of languages 

have their traits at different periods of time.  



 

 

 

The problem of language classification, language distribution in accordance with 

their definite taxonomic rubrics (таксономічні рубрики, тобто закон розміщення 

за порядком від грецької «taxis – розміщення за порядком», «nomos» – закон ) 

has been one of the main points of linguistic investigation since the beginning of the 

19
th
 century. 

The most productive and recognized classifications are genealogical and 

typological (morphological). In the middle of the century the interest to the 

comparative and historical study of languages greatly increased. In the process of 

comparative investigations the identity of ancient Indian words and grammatical 

structure with the basic European languages was established and it made an 

extraordinary impression on European scientists. 

With the help of the comparative-historical method the genetically similar words 

and forms of the related languages can be compared and their original type can be 

restored. It is considered that if the relationship of languages is established then 

regular sound and grammatical correlations (the identical flexions in particular) in the 

contrasted languages give the most reliable results. Valid results also take place when 

the roots of words which belong to the ancient layers of lexis are similar. 

It should be born in mind that the historical relationship of languages is not 

always explained by the fact of their common geographical area of existence. 

According to the principle of relationship languages may be divided into several 

big groups which are usually called families. The language family is formed by the 

joint combination of related languages, i.e. there are common features in the structure 

of these languages. Languages that belong to different families do not demonstrate 

any features of historical relationship. There are no words and forms of common 

origin in such languages besides borrowings which can interfere from one and the 

same source into related and non-related languages. 

Inside the family the languages are connected with different degree of 

relationship. Some languages of a family are characterized by a great number of 

distinctions; the others have quite a few. The number of languages inside the family 

is termed the branch or the group. Languages of one and the same branch are 

always closer to each other than languages of two different branches. For example, 



 

 

 

Slavonic languages as the branch of the Indo-European family have much more in 

common than Ukrainian and English because the latter belongs to the Germanic 

branch of languages. Inside the branch the level of identity between languages is not 

the same that is why some groups are divided into subgroups of related languages. 

According to the comparative grammatical study of the English and Ukrainian 

languages the main point of interest in these terms are the Indo-European and 

Germanic language families. The Indo-European family is the largest group between 

all the language families according to the number of people speaking them. Indo-

European languages manifest their relationship rather distinctly. This family is 

divided into twelve branches, the big part of which consists of separate languages and 

some dead languages. To the Indo-European family belong Indian, Iranian, 

Germanic, Slavonic, Romanic, Baltic, Celtic groups of languages, and also some 

dead groups of languages. The Greek, Armenian and Albanian languages stand 

separately in this family. 

The Germanic group is usually divided into two subgroups – northern Germanic 

(Scandinavian) or West Germanic. English together with German, Dutch, Frisian and 

Yiddish are the languages of this branch. 

For the last two centuries one more classification called morphological has 

been developing in linguistics. The main principle of this classification is the 

affirmation that all the languages of the world in spite of their relationship or non-

relationship may be parted into different types according to some common features of 

their structures, and above all it is the morphological structure of a word. 

At the end of the 18
th
 century a German linguist Frederic Shlegel was the first 

who got interested in the possibility of defining the type of a language. The scientist 

made an attempt to compare Sanskrit, Greek, Latin and the Turkic languages and 

divided them into two types – inflected and non-inflected (affixal), later termed as 

agglutinative. Such division distinctly presented the structure of the languages under 

investigation. But still one problem remained disputable, namely, the problem of 

distinguishing in the morphological classification of such languages, as Chinese, for 

example, which has neither flexions nor regular affixes. August Shlegel made 

changes in his brother’s theory and defined one more type of languages – those that 



 

 

 

have no grammatical structure, later termed amorphous languages. The linguist made 

it possible to single out two means of the grammatical structure of inflected 

languages – analytical and synthetical. Wilhelm fon Humboldt due to the profound 

knowledge of a great majority of languages perfected the Shlegels’ classification and 

singled out the fourth type of languages – incorporative. The scientist stated that there 

are no «pure» representatives of this or that certain type of languages. Subsequently, 

typological classifications have been verified, perfected, made in accordance with the 

new bases. But still the typological classification of languages remains generally 

accepted, it presents the four morphological types: inflected, agglutinative, 

amorphous and incorporative. 

In languages of inflected type (флективна мова) flexion is the steady and 

essential feature of the morphological structure of a word. Inflected languages are 

characterized by the wide use of flexions which express different grammatical 

meanings. At the same time flexion is often multifunctional, i.e. expresses 

simultaneously several grammatical meanings. For example, in the Ukrainian word 

рука the ending –а expresses three grammatical meanings simultaneously: feminine 

gender, singular, Nominative case. Affixes in inflected languages may occupy 

different positions in relation to the root, being a suffix, a prefix, or an infix (инфикс 

– «аффікс, що вставляється до кореня слова при словотворенні або 

словозміні»; «вставляти букву, звук у слово у якості інфікса»). 

Inflected languages are characterized by phonetically non-conditioned changes 

of a root (бігати –біжу, літати – лечу, pronounce - pronunciation) and the presence 

of a great number of types of declension and conjugation. The word in inflected 

languages is an independent unit which has indicators of its relation to the other 

words in a word-combination or a sentence.  

To inflected languages belong, first of all, Indo-European languages. Their 

essential character is the division into languages of analytical and synthetical 

structure. The analytical structure presupposes the wide use of functional words, 

phonetical means and word-order for the expression of grammatical meanings.  

English is the language with analytical structure. The synthetical structure is 



 

 

 

characterized by the greater role of the word forms which are created with the help of 

flexions and also word-forming suffixes and prefixes in the expression of 

grammatical meanings. Ukrainian belongs to the languages of synthetical structure. 

The next morphological type of languages is agglutinative. Agglutination 

(склеювання, прилипання) is the process of successive joining to the root-stem 

specific affixes each of which expresses only one grammatical meaning. In the 

agglutinative type of languages the borders of morphemes are strictly differentiated 

between each other. The morphemes themselves remain meaningful in any 

combinations. Agglutinative affixes are unchangeable in the process of 

transformation of a grammatical form of the word. 

Amorphous (без форми, без структури) languages constitute the third 

morphological type of languages. Such languages are characterized by the absence of 

alterations (зміна, варіант) in words. The grammatical meanings in amorphous 

languages are expressed with the help of functional words, word-order, musical 

accent and intonation. To the languages of this type Chinese, Vietnamese and some 

others belong. 

The last morphological type of languages is incorporative (змішаний). The main 

structural peculiarity of such languages consists in the fact that the sentence is built as 

a complex word, i.e. the words are merged and constitute integrity (цілісність) which 

is a word and a sentence at the same time. Incorporation is characteristic of American 

Indian languages, the languages of North-Eastern Asia.  

 The undertaken analysis makes it possible to state that any language or a group 

of languages may have some specific peculiarities of the other morphological types. 

For example, Ukrainian is not devoid of agglutination. It can be seen in the forms of 

the past tense of verbs, imperative mood of verbs in plural, in the formation of verbs 

of the Passive Voice with the help of the suffix – cя (сь). Many languages take 

intermediate position in morphological classification combining features of different 

types. 

 

Lecture #3 



 

 

 

CONSTANTS FOR COMPARING ENGLISH AND UKRAINIAN 

MORPHOLOGICAL SYSTEMS  

Questions to be discussed: 

1. The morphemic structure of English and Ukrainian words. 

2. Grammatical meaning and grammatical category. 

3. Grammatical forms of English and Ukrainian words. 

4. Parts of speech in English and Ukrainian. 

 

Grammar as a branch of Linguistics treats the laws of language units' usage in 

speech. It considers and examines language from its smallest meaningful parts up to 

its most complex organization. Grammar classifies words into categories and states 

the peculiarities of each category. We think of vocabulary as the word-stock, and 

grammar as the set of devices for handling this word stock. It is due to these devices 

that language is able to give material linguistic form to human thought. The semantic 

value of grammatical devices is developed in the process of communication. So 

grammar is treated as a branch of linguistics, which studies the structure of 

language, i.e. a system of morphological categories and forms, syntactic categories 

and constructions. 

That is why grammar consists of two branches – morphology and syntax. 

Morphology studies grammatical properties of a word, word form changes and their 

grammatical meanings. 

One of the typological constants on the morphological level is the 

morpheme, which is endowed in both languages with a certain minimal meaning. 

Not all words can be analyzed into morphemes so easily (e.g. irregular verbs and 

nouns: feet, children, spent; adjectives and pronouns: ця, його). Morphemes in both 

languages can be modified (e.g. cats, pens, boxes, надписати – надіслати, письмо 

– пишу). Such morphemes are called allomorphs. 

Morphemes may possess one of the three meanings: 

1) lexical (speech) – conveying generalized reflection of reality 

e.g. чит-has the meaning of perceiving something, which is presented in 

letters); 



 

 

 

2) derivational – the meaning, which is added to the speech meaning 

e.g. -ач in глядач, пошукач indicates the doer of an action; 

-льн in вітальня, приймальна points out a place. This meaning deals 

both with vocabulary and grammar; 

3) relational – purely grammatical meaning, which indicates the relations 

between words in a sentence 

e.g. The boy reads a book. 

Його зацікавили цією книгою. 

  (The morphemes s, и, ею, ою have only relational meaning). Ukrainian has a 

larger number of relational morphemes if compared with English. 

As for their role in a word morphemes are divided into: 

1) segmental – which can be singled out by means of word segmentation: 

– root morphemes –the common part of related words, the most important 

component of any word (certain words may possess 2 or more root morphemes); 

– affixal morphemes – functional morphemes, added to the root (suffixes – 

мамуся, wonderful and prefixes – виїхати, unpleasant); 

– inflectional morphemes – are placed at the end of a word expressing the 

syntactic relations between words in the sentence (writes, новий; 

– interfixes occupy a place between two roots within a word (Anglo-Saxon, 

statesman, handicraft, броненосець); 

2) Non-segmental morphemes include: 

– zero inflections (water, дім); 

– supersegmental, which appear due to the change of a stress (ˈextract – 

exˈtract; ˈруки –рукú). 

From the functional point of view affixes are classified into word forming 

(derivational) and form building. Among derivational morphemes we single out: 

-асу, -ance, -ion, -dom, -or, -ess, -hood, -ics, -ism, -ity, -ment, -ness, -ship, -

able, -al, -fold, -ful, -ic, -ile, -ish, -less, -ous, -some, -ward, -ate, -en, -esce, -

ify, ize, -ly, -wards, -ways; 



 

 

 

-ник, -івник, -ч, -ік\їк, -руць\єць, -ар\яр, -up, -ист, -іст, -тель, -аль. They 

serve for forming new words and for making new forms of already existing words. 

Suppletivity is sometimes used for building new forms of a word in both languages 

(to be - was, were; good - better, the best; поганий - гірший, найгірший, я - мене, 

ми - наш). 

Grammatical meaning is treated as a generalized meaning, possessed by sets 

of words, their forms, which are regularly registered in different syntactic 

constructions. Thus, such words like finger, affair, table, pen, winter, сад, папір, 

яблуко, праця, актор and the like are characterized with the meaning of thingness. 

So grammatical meaning differs from lexical meaning on the ground of: 

1) existence of the formal oppositions within the grammatical system of a 

language (girl :: girls, girl :: girl's, girls :: girls'). Such forms are built by means of 

form-building affixes; 

2) the abstract character of generalization; 

3) relations with reality (baby belongs to the neutral gender in English, 

картина is the Noun of the feminine gender in Ukrainian); 

4) grammatical meaning serves as a ground for grammatical categories. 

A grammatical category is generally represented by at least two 

grammatical forms. A simple case of oppositions in pairs of grammatical forms 

are found, for instance, between the singular and the plural in nouns, or Active 

and Passive Voice in verbs. 

Grammatical form of a word presents the unity of grammatical meaning and 

forms of its expression. In He waters the flowers every day and Still waters run deep 

we have 2 different forms, which coincide, though the 1
st
 indicates the verb in the 3

rd
 

person singular of the Present Indefinite Tense and the 2
nd

 – the noun in the plural 

form. If we compare на вітрилах пісні and дати нове життя пісні we view 

different forms of the noun пісня - of the Genitive and the Dative Cases. 

There exist, however, different forms possessing the same meaning 

(писатиму, буду писати of the Future Tense). The above forms are considered as 

synthetical and analytical. Synthetical forms reveal the grammatical meaning within 

the word boundaries, i.e. lexical and grammatical meanings are combined within one 



 

 

 

grammatical form (inflections; suppletivity; sound interchange – tooth –  teeth, to 

leave – left, left, важкий – важче). Analytical forms consist of at least two words 

but actually constitute one sense-unit. In this case the lexical meaning is revealed 

through the meaningful component and the grammatical meaning by the functional 

element (буду малювати, сказав би, have come,would do). 

Such forms are numerous in Modern English. They express: future, perfect and 

continuous tense and aspect; the Passive Voice; certain mood forms and degrees of 

comparison of adverbs and adjectives. The grammatical category of definiteness / 

indefiniteness is realized only analytically. All these present-day English forms 

sprung from free syntactic word combinations. They are associated with the 

conditions of the English language development. The occurrence of grammatical 

forms in different syntactical environments gives sufficient evidence to treat them as 

systematic. Thus, they make the ground for grammatical categories, like case, 

number, gender, person, tense, aspect, voice, mood. 

Degrees of comparison in both languages may be expressed both synthetically 

and analytically: calm - calmer / more calm - the calmest / the most calm; kind - 

kinder / more kind - the kindest / the most kind; важливий - більш важливий / 

важливіший, найбільш важливий / найважливіший. 

The finite verb in the languages compared has common morphological 

categories, which are realized partly with the help of syntactic means (inflexions) 

and partly through different analytical means. 

Thus, the categories of person and number are realized in both languages 

synthetically, the category of tense – synthetically and analytically, the category of 

aspect – synthetically and analytically in English and only synthetically in 

Ukrainian, the category of voice – only analytically in English but synthetically and 

analytically in Ukrainian and the category of mood is realized in both languages 

synthetically and analytically. 

Grammarians long ago recognized the fact that there must be different kinds 

of words, according to the positions they can fill and the functions they can perform 

in various structures. The term parts of speech was given to these various types of 

words. Parts of speech are defined as lexico-grammatical word-classes, which 



 

 

 

differ in their grammatical meaning and forms, word-making devices and functions 

in the sentence. 

Grammatical categories identifying the parts of speech are known to be 

expressed in paradigms. Though some structural ambiguity always results in 

English whenever the form classes of the words are not clearly marked (The ship 

sails today :: Ship the sails today). 

Due to its historical development, English unlike Ukrainian has a much larger 

number of morphologically unmarked words, i.e. regular roots morphemes. 

Consequently, the number of inflexions expressing the morphological categories is 

much smaller in English than in Ukrainian. Moreover, a lot of notionals in English 

lack even the affixes identifying their lexico-morphological native. Free root-

morpheme words, though fewer are represented in all lexico-morphological classes 

– nouns, verbs, adjectives, adverbs, etc. (art, pen, she, read, do, ten, here; ніс, я, є, 

три, тут; осад, брат, дім). 

The number of inflexions in Ukrainian by far exceeds their number in English 

since every notional part of speech has a variety of endings. They express number, 

case, gender, tense, aspect, person, voice, mood, degrees of comparison. In the 

structural nature of the compared languages the paradigm of the same notionals 

naturally differs, the Ukrainian paradigms being richer than the English ones. 

However, in old English the noun paradigm included nine different 

inflexional forms, the weak verbs paradigm ten forms and the paradigm of 

adjectives 13 forms. The variety of case inflexions of Ukrainian and Russian nouns 

is also predetermined by the existence of four declensions. 

Linguists are unanimous as for the existence of isomorphic set of parts of 

speech in English and Ukrainian. 

The linguistic evidence gives us every reason to subdivide the whole of the 

English vocabulary into 13 parts of speech. Seven of them include notional or 

meaningful words, which make up the largest part of the word-stock and six are 

function words, comparatively few in actual number of items, but used very 

frequently. 



 

 

 

Notional parts of speech are: nouns, adjectives, numerals, pronouns, verbs, 

adverbs, statives. Prepositions, conjunctions, particles, articles, modal words and 

interjections are parts of speech largely devoid of lexical meaning and used to 

indicate various functional relations between the notional words in an utterance. In 

semantic terms functional words are known to be weak and very general. In 

Ukrainian 12 parts of speech are to be singled out (7 notional and 5 functional). 

The latter play a less important role in Ukrainian. The article is the only part of 

speech missing in Ukrainian. 

Parts of speech are grouped according to the following criteria: 

1) semantic – they are united according to the same general grammatical 

meaning (thingness – for nouns, action – for verbs, quality – for adjectives, the 

quality of the quality – for adverbs, number – for numerals, state – for statives); 

2) morphological – a set of certain grammatical categories. It is important for 

Ukrainian, but far less important for English; 

3) syntactic – the functions in the sentence; specific modifiers they possess; 

typical valency. This criterion is more important for English, than Ukrainian, 

because of the productivity of conversion; 

4) word-building – a set of word-building patterns necessary for deriving a 

part of speech. 

The above criteria are important for notionals. Functionals are deprived of 

semantics, they only indicate relations between other words; they possess no 

grammatical categories; functionals are never treated as parts of a sentence. The 

identification of the parts of speech in the compared languages is not always easy, 

though the main subdivision of words into notional and functionals seems to be 

indisputable. 

Nevertheless, the existence of the kind of morphologically indistinct notionals 

in modern English does not deprive the languages of the regular system of notional 

parts of speech in general and those of Noun, Verb, Adjective, and Adverb in 

particular. 



 

 

 

Common in the languages compared is also the “migration” of one part of 

speech to another: a just man (adjective), he has just come (adverb), just a moment 

(particle), хто там? (adverb), де там? (particle), а там ще люди (conjunction). 

 

 

 

Lecture #4  

NOTIONAL PARTS OF SPEECH IN ENGLISH AND UKRAINIAN  

Questions to be discussed: 

1. The noun. 5. The adverb. 

2. The pronoun. 6. The stative. 

3. The numeral. 7. The verb. 

4. The adjective.  

 

The lexico-grammatical meaning of the noun in English & Ukrainian is 

«substance \ thingness». It is realized by means of common and proper nouns. The 

first group includes concrete nouns (hat, heart, дім, капелюх), abstract (joy, news, 

інформація, знання), collective (family, cattle, екіпаж, міліція), names of materials 

(air, sugar, борошно, вугілля), class nouns (bird, furniture, квітка, ссавець). The 

second group includes names of people (American, Michael, німець, Семен), family 

names (Smith, Сидорчук), geographical names (London, Київ), names of companies, 

newspapers, journals (Hoover, The Times, «Урядовий кур’єр»). 

The division of nouns into animate \ inanimate is revealed lexically in both 

languages, though in Ukrainian it has grammatical representation connected with 

gender, type of declension (тип відмінювання), forms of certain cases (Vocative, 

Accusative – кличний, знахідний відмінки), word-building suffixes. 

The lexiсo-grammatical category of definiteness \ indefiniteness in the system 

of English nouns finds its linguistic expression in the article. Apart of the article 

demonstrative and possessive pronouns, certain syntactic means (the Tory 

government, Палац Україна) are used to specify either the meaning of the noun or 

its grammatical links. 



 

 

 

Compare :  

A girl wants to see you. vs Вас хоче побачити дівчина. 

The girl wants to see you. vs Дівчина хоче вас побачити. 

I've bought a book. vs Я купив одну книгу. 

A child can understand this rule. vs Кожна дитина може зрозуміти це 

правило. 

Ви можете взяти будь-яку книгу. vs You may take a book. 

Here is the book you want to buy. vs Ось та книга, яку ви хочете купити. 

The classes of pronouns are isomorphic in the languages compared. They are: 

1) personal (I, she, you, я, ти, вони) possess the categories of gender, case, 

number); 

2) possessive (mine, my, мій) have gender, number, case); 

3) reflexive (yourself - yourselves) have number; 

 4) demonstrative (this - has number, such, цей - have gender, number); 

5) interrogative (who, what, який, чий - may have gender, number and case); 

6) relative (coincide in form with interrogative); 

7) reciprocal (each other, один одного - have gender forms); 

8) negative (nobody, nothing, ніхто, ніскільки; нічий - has number, gender, 

case); 

9) indefinite (each, something, дехто, хтось, який-небудь). 

The numeral in both languages has a common implicit lexico-grammatical 

meaning of quantity; part of an object or order of some objects. Thus, they are 

subdivided into: 1) cardinal (three, один, двадцять три);2) ordinal (the second, 

восьмий); 3) fractional (one-forth, дві треті). 

In Ukrainian all numerals are declinable, possessing the categories of number, 

case and gender distinctions: десяти, другого, двом цілим і чотирьом десятим 

тощо. Only cardinal numerals один, два have 3 gender forms. 

Ukrainian numerals also denote the indefinite number (декілька, 

кільканадцять) and a group of objects (тринадцятеро, п'ятеро, трійко). 

In English the numerals are invariable (незмінні). 



 

 

 

The adjective as part of speech is characterized in English and Ukrainian by 

common lexico-grammatical nature and functions. The adjective expresses the 

attributes of substances (an interesting book, важливі заходи) and can serve as a 

predicative (the child was small, дитина була маленькою). 

Adjectives may be qualitative (gradable) and relative (expressing relations to 

qualities) which characterize objects and phenomena through their relation to other 

objects and phenomena (economic progress, міський житель). Gradable adjectives 

(якісні прикметники) in both languages possess the category of degrees of 

comparison. 

English relative adjectives fall into 2 subgroups: possessive (Byronic, 

Shakespearian); genuinely relative (дійсно відносні) (Italian, eastern). In Ukrainian 

this group is numerous and non-divided (Шевченківський, київський, 

батьківський, журавлиний, березовий, сестрин, Надїїн, Михайлів, козацький, 

виборчий, доїльний). Ukrainian also has contracted root adjectives like винен, 

ладен, зелен; diminutive and augmentative forms of adjectives (зменшувальні та 

підсилюючі форми) (гарненький, малесенький; здоровенний, величезний). The 

number of Ukrainian emotionally colored adjectives by far exceeds such forms in 

English (білесенький – extremely white). 

The Ukrainian adjective possesses grammatical categories of gender, number, 

case and degrees of comparison, whereas the latter is the only category registered in 

English. 

The adverb in English and Ukrainian is an indeclinable notional part of 

speech expressing the quality or the state of an action, the circumstances in which the 

action proceeds or a degree of some other quality. Qualitative adverbs (distinctly, 

slowly, швидко, гарно) in both languages possess degrees of comparison. It is the 

only grammatical category, which this part of speech has in both languages. The 

rules of building such forms are the same as for the adjectives. The rest of the 

adverbs denote certain circumstances (time – now, yesterday, щойно, рано; place or 

direction – here, somewhere, backwards, надворі, десь; cause and purpose – why, на 

зло; frequency and repetition – usually, twice, завжди, часто; degree – extremely, 

fairly, цілком, майже; manner of action – likewise, suddenly, upside-down, by 



 

 

 

chance, нехотячи, випадково; consequence and cause (наслідку і причини) – 

therefore, hence, accordingly, for this reason, тому що, через те що, у зв'язку з). 

Statives in English and Ukrainian are invariable notional words denoting the 

physical state of persons, things or phenomena, the psychological state of persons, 

state in motion. English statives possess a characteristic prefix a– (afar, afire, alike, 

afloat, awake). Ukrainian statives are built by means of the suffix –о (прикро), –є 

(добре), –а (шкода). They may be graded (He is more dead than alive. He was more 

ashamed than she. їй стало холодніше). 

Verbs in English & Ukrainian convey verbality, i.e. different types of activity 

(make, sing, write, сіяти), various processes (grow, appear, рости), the inner state 

of a person (worry, feel, хворіти,каятися), possession (have, possess, мати). Due 

to these lexico-grammatical properties the verb generally functions in the sentence as 

the predicate. As regards their role in expressing predicativity, verbs may be either of 

1) complete predication; 2) incomplete predication. 

The 1
st
 group is presented with notional verbs, which are in their turn divided 

into subjective (to sleep, іти – always intransitive); objective (to envy, давати – 

only transitive); terminative (to find, зачиняти – express an action with some 

result); durative (to hope, любити – express an action without any aim); mixed (to 

know, to remember, сидіти – both terminative and durative); reflexive (to wash 

oneself, to shave oneself, листуватись, одягатися, кусатися, журитися, 

битися). The last group is really widespread in Ukrainian. 

English notional verbs split into regular and irregular, based upon correlation 

between the stem of the infinitive and its past forms. 13 classes of Ukrainian verbs 

are singled out on the correlation between the infinitival stem of the verb, on the one 

hand, and its present stem on, the other (будувати – будуєш, будують; бувати – 

буваєш, бувають; казати – кажеш, кажуть; горіти – гориш, горять тощо). 

Allomorphic is the combinability of English notional verbs with postpositional 

particles thus forming Phrasal Verbs (to look for, to look around, to look through, 

etc). 

Verbs of incomplete predication are presented in English with auxiliary verbs 

(do, shall, would, мати). Close to auxiliaries by their function are English and 



 

 

 

Ukrainian modal and linking verbs (e.g., can, to be to, ought to, dare, могти, вміти, 

мусити; to be, to feel, to become, to remain, бути, ставати). They can't function 

independently in the sentence. Auxiliaries are used only together with a notional 

verb; linking verbs function as a copula of the compound predicates; modal verbs 

show that a certain action is represented as necessary, possible, desirable, and 

doubtful from the speaker's point of view. With the infinitive forms they perform the 

function of the compound modal verbal predicate. Modal verbs are followed by the 

Infinitive without the particle to (exceptions to be to, to have to, ought to); their 

interrogative and negative forms are built without the auxiliary do; they have more 

than one meaning; they lack ending s in the 3
rd

 person singular of the Present 

Indefinite Tense; have no future forms, build no verbals, some of them possess no 

past forms. 

Verbals (the infinitive, the gerund, the participle, інфінітив, дієприкметник, 

дієприслівник) constitute a specific group of verbs, because they lack number, 

person, mood; possess the qualities of the verb and the noun (інфінітив, the 

infinitive, the gerund) or the adjective, the adverb (the participle, дієприкметник, 

дієприслівник); build specific constructions in English (the Accusative-with-the 

infinitive\participle; the Nominative-with-infinitive\participle, the For-phrase, the Absolute 

constructions, the gerundial complex); perform syntactic functions not typical of a 

verb. They possess only time relevance (to do – to have done, writing – having 

written, пожовклий, відмовивши, співаючи), aspect (to do – to be doing, being 

written – having been written, зблідлий, стоячи, принісши) and voice (writing – 

being written, having written – having been written, вживаний, вжитий). The only 

invariable verbal is participle II (written). The participle has much in common with 

дієприслівник and дієприкметник. The gerund is a unique form typical only of 

present day English. 

Allomorphism is observed in the categorical meanings of the infinitive and 

інфінітив, because the latter has no aspect and voice forms. The gerund, the 

participle as well as дієприкметник and дієприслівник are formed by means of 

word-building affixes. 



 

 

 

The above mentioned constructions with verbals are built in the following 

way: 

the For-phrase – by means of: the preposition for, a noun in the Common 

case, or a pronoun in the Objective case and an Infinitive in its either indefinite, 

passive or continuous form (It will be best for you to go back home; I am anxious for 

her to succeed; There is no one for the children to play with); 

the Accusative-with-infinitive/participle – by means of the pronoun in the 

Objective case or the noun in the Common case and the infinitive/participle (I saw 

him run; Have somebody fetch the chalk; He saw an old lady entering the cottage; I 

left her playing in the garden); 

the Nominative-with-the-infinitive / participle – by means of the noun in the 

Common case or the pronoun in the Nominative case and the infinitive/participle (He 

is said to have arrived; The two ladies appeared to be discussing clothes; She was 

kept waiting for some time; She got herself respected); 

in the Nominative absolute participial construction the participle has the 

subject of its own expressed by a noun or a pronoun. All forms of the participle are 

used. Most usually this construction is indicated by a comma (The work finished, we 

went home; Weather permitting, we shall start tomorrow; He came into the room, his 

book shut). 

If the gerund has a subject of its own different from that of a sentence, the 

gerund and its subject form a construction called the gerundial complex. The 

nominal element of the complex may be expressed either by a noun in the Common 

case, a noun in the Possessive case, a pronoun in the Objective case, or a possessive 

pronoun (His saying this made all the difference; He insisted on their paying him at 

once). All these sentences with complexes correspond to complex sentences in 

Ukrainian. Дієприкметниковий and дієприслівниковий звороти in Ukrainian also 

correspond to complex sentences in English. 

 

 

Lecture #5 

GRAMMATICAL CATEGORIES IN ENGLISH AND UKRAINIAN 



 

 

 

Questions to be discussed: 

1. Grammatical categories as the main constants for parts-of-speech comparison. 

2. Nominal categories.  

3. Verbal categories. 

 

It is the grammatical category, which is the main unit for typological contrast. 

Prof. Vlad. Dmitr. Arakin distinguishes three criteria to determine constants for 

typological analysis of grammatical systems: 

1) functional identity of the units contrasted; 

2) correspondence of general and concrete & vice versa, i.e. every case has its 

own meaning and at the same time it possesses a generalized meaning 

expressing correspondence between objects of reality; 

3) rather wide range of  the words within one class: 

e.g. Ukrainian animate nouns: genitive case coincides in form with 

accusative case: родовий відмінок (кого? чого?) юриста, водія, 

студента;орудний відмінок (кого? що?) юриста, водія, студента; 

inanimate nouns: common case coincides in form with accusative case 

називний та орудний відмінки папір, шоколад. 

Grammatical categories are considered to be universal for grammar of any 

language. Grammatical categories include a set of paradigms, expressing a 

generalized meaning. (Парадигма (від грец. parádeigma – приклад, зразок), 

система форм одного слова, яка відтворює видозміни слів за ознаками 

властивих їм граматичних категорій, наприклад, за родом, числом, відмінкам 

для іменників, особи, часу, виду для дієслів тощо. 

Grammatical categories fall into nominal and verbal. Nominal categories are 

number, case, gender, degrees of comparison. The categories of aspect, voice, tense, 

mood, person, number are verbal categories. 

Nominal categories. 

The category of number. They distinguish the plural and the singular 

number in the languages compared, though only nouns and some pronouns have 



 

 

 

this category in English. In Ukrainian this category is characteristic of nouns, 

adjectives, ordinal numerals, all pronouns except reflexive. 

The main way of plural forming is inner flexion. Sometimes there is an 

alternation in the stem: wife – wives, друг – друзі. 

Completely allomorphic is also the formation of plural number by root vowel 

interchange in English: tooth – teeth, foot – feet. 

Some English nouns have zero plural: deer, salmon. There are borrowed noun 

inflexions: medium – media, criterion – criteria. 

The opposition singular: plural is applied only to countable nouns: student – 

students; стіл – столи. 

The existence of singularia tantum and pluralia tantum is also an isomorphic 

phenomenon in both languages. Pluralia tantum nouns are more widespread in 

Ukrainian than in English. There are groups of nouns which are referred to 

Singularia tantum (milk, sugar, foliage, цукор, завзяття, листя, здоров'я) and 

Pluralia tantum (trousers, tongs, jeans, консерви, іменини, солодощі, вершки). 

These groups do not always coincide in English and Ukrainian. Many nouns may 

have a plural meaning in English and singular meaning in Ukrainian or vice versa: 

Singularia tantum Pluralia tantum 

chess шахи 

money гроші 

зелень greens 

The category of case comprises all nouns (except foreign words), pronouns, 

adjectives, numerals in Ukrainian. While in English only animate nouns have the 

category of case. The number of cases also proves allomorphism: 2 in English 

(common, genitive), 7 in Ukrainian (називний, родовий, давальний, знахідний, 

орудний, місцевий, кличний). 

Case meaning is manifested in case forms. Max Deutschbein singled out four 

cases in English. Otto Jespersen, Victoria Yartseva speak about 2 cases (nouns, 

pronouns – with body, one) and who, which has three cases (whose, whom). 

Ukrainian nouns have seven marked singular and plural oppositions in 

nominative, genitive, dative, accusative, instrumental, locative and vocative cases in 



 

 

 

singular: ручка, ручки, ручці, ручку, ручкою, на ручці, ручко and in plural: ліси, 

лісів, лісам, ліси, лісам, у лісах, ліси. 

In English ‘s can be joined not only to one morpheme, but also to the whole 

word-combination or sentence: This is a girl 1 met yesterday's mother. 

The category of gender. Lexico-grammatical category of gender is 

characteristic practically of all languages. In Ukrainian, Russian, German and other 

languages there are three grammatical genders: masculine, feminine and neuter. In 

Italian, Spanish, French and Danish there exist 2 genders (masculine, feminine). In 

Estonian, Finnish, Japanese and Turkish no gender distinctions are made. 

The morphological category of gender is identified through the inflexions of 

the adjunct: tiger – tigeress; студент – студентка. 

No gender determines forms of other words: adjectives, verbs, and possessive 

pronouns. 

The morphological category of gender is identified through the inflexions of 

the adjunct: tiger –  tigress; студент –  студентка. 

English lacks grammatical category of gender, though there exists a conceptual 

category of gender. Most often biological sex is not differentiated: teacher, friend, 

parent, lawyer. If you want to emphasize the biological sex you should use lexical 

means, sometimes the differences are shown with the help of lexical means: bull – 

cow, boy friend – girl friend, he-wolf – she-wolf, Tom-cat – Sally-cat or by means of 

word forming suffixes: -ess (for feminine) lioness, tigress; -er (for masculine) widow 

– widower. 

All Ukrainian nouns, except pluralia tantum, belong to one of three genders. 

The category of comparison determines the difference in the degree to which 

a certain quality is realized. The category is typical of adjectives and adverbs. 

The forms of comparison are divided into analytical, synthetical and 

suppletive. Ukrainian doesn't show any restrictions as to analytical or synthetical 

formation of degrees of comparison: привабливий – найпривабливіший/самий 

привабливий. But English adjectives and adverbs form their degrees of comparison 

synthetically if only they are mono- or disyllabic. Hence, analytical forms of degrees 

of comparison are widespread in English. 



 

 

 

Verbal categories. The category of aspect is lexico-grammatical in Ukrainian 

and comprises two aspects: perfect – non-perfect. English verb has two aspects as 

well, but they differ from Ukrainian. The English aspects are common and 

continuous. English common aspect can correspond to either perfect or non-perfect 

aspect in Ukrainian. But not all English verbs have continuous aspect (verbs of 

mental activity, expressing feelings and physical perception): to understand, to 

remember, to know, to hear, to see, to love, to hate etc. Sometimes English link-verbs 

can be used in the continuous aspect, when combined with an adjective: He is being 

tired (sad). It's not typical of the Ukrainian language. 

The category of voice. They differentiate three voices in Ukrainian: active, 

passive and reflexive. There are only two voices in English – active and passive. 

They are morphologically expressed (to be + Past Participle) in Passive. Moreover, 

only transitive verbs can be used in the Passive Voice in English, intransitive verbs 

don't have Passive forms: I have typed the report. The report has just been typed. 

They go to the theatre every week. But passive constructions are more frequent in 

English than in Ukrainian. 

Some linguists group English verbs ending in «self» separately and call them 

reflexive, but they don't coincide in meaning with Ukrainian reflexive verbs (to 

embrace – обніматися). 

The category of tense. There exist 3 tense forms in the languages compared. 

Tense is determined from a certain starting point. But there's a relative tense in 

English – Future-in-the-Past. 

The present tense in all languages can be used extra temporally, i.e. it can refer 

an action not only to the present, but also to the past and future.  

In English Present Perfect means the time which is past in fact. We use present 

instead of future in subordinate clauses of time and condition. In Ukrainian we use 

Present instead of Past (Bin сказав, що йде в кіно). The Past Tense in English has 

only past meaning, in Ukrainian it expresses present as well: Ну, я пішов. There is 

Past Perfect (before past) in English, which is absent in Ukrainian. 

Future tense has a restricted usage in English. It is not used to express present 

or past, though such cases are observed in Ukrainian. Future tense has only analytical 



 

 

 

forms in English (shall/will + VI), while in Ukrainian – both analytical and 

synthetical. The before-future is characteristic only of English (I will have finished 

my work by five o'clock). 

The category of mood is the distinction between the reality and unreality 

expressed by the corresponding forms of the verb. It reflects the relation of an action 

to reality as real, possible or necessary. In both languages this category is realized 

through: 

1) modal words: obviously, perhaps, apparently, звичайно, безумовно; 

2) modal verbs: can, may must, могти; 

3) mood forms: indicative, conditional and imperative. 

The paradigm of conditional mood is richer in English (Subjunctive I, 

Subjunctive II, Conditional, Suppositional) than in Ukrainian. Ukrainian has only 

analytical forms with би, б. 

The Imperative mood serves to express requests, orders, commands, etc. The 

Imperative mood is presented both synthetically and analytically in the languages 

compared: Let me say! Do say it again! Говори! (Не)хай говорять. 

The category of person is realized both in English and Ukrainian (three 

persons). The paradigm of person in English is realized in the Present. There is no 

category of person in the Past. It is represented partially in the Future tense 

(shall/will). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття №1,2.  

Тема: Мета та об’єкт контрастивної лінгвістики. Методи контрастивної 

лінгвістики; терміни та поняття контрастивної лінгвістики; типологічні 

класифікації мов; короткий огляд історії контрастивних досліджень. 

Мета: з’ясувати мету та об’єкт, методи, терміни та поняття контрастивної 

лінгвістики; типологічні класифікації мов; здійснити короткий огляд історії 

контрастивних досліджень 

Питання для обговорення: 

1. The subject of comparative linguistics and its aims. 

2. Practical aims of contrastive typology. 

3. Methods of contrastive typology. 

4. Terms and notions used in contrastive typology. 

5. Typological classifications of languages based on various principles. 

6. A short history of comparative investigations. 

Вправи: Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та 

української мов: Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 138с. 

(відповідний розділ) (вправи в електронному вигляді додаються). 

Практичне заняття №3,4.  

Тема: Типологія морфологічних систем в англійській та українській 

мовах. Ізоморфізм та аломорфізм у морфемній структурі слова; граматичне 

значення, граматичні форми та категорії; типологія частин мови в англійській 

та українській мовах. 

Мета: встановити типологічні особливості іноземної мови стосовно 

рідної, виявити методи та способи порівняння структур двох мов, розглянути 

граматичні одиниці іноземної мови, відсутні в рідній, і засоби їх вираження в 

ній. 

Питання для обговорення: 

1. Typological constants of the morphological level. 



 

 

 

2. Isomorphisms and allomorphisms in the morphemic structure of English 

and Ukrainian words. 

3. Grammatical meaning, grammatical forms and grammatical categories in 

English and Ukrainian. 

4. Typology of parts of speech in the languages compared. 

Вправи: Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та 

української мов: Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 138с. 

(відповідний розділ) (вправи в електронному вигляді додаються). 

Практичне заняття №5,6.  

Тема: Типологія морфологічних систем в англійській та українській 

мовах. Іменник, його категорії та синтаксичні функції. КР № 1. 

Мета: встановити типологічні особливості іноземної мови стосовно 

рідної, виявити методи та способи порівняння структур двох мов, розглянути 

граматичні одиниці іноземної мови, відсутні в рідній, і засоби їх вираження в 

ній. Провести письмовий контроль знань. 

Питання для обговорення: 

1. Typological features of the noun. 

2. Category of number in English and Ukrainian. 

3. Category of case in English and Ukrainian. 

4. Category of gender in English and Ukrainian. 

5. Category of definiteness / indefiniteness in English and Ukrainian. 

6. Syntactic functions of the nouns. 

7. КР № 1. 

Вправи: Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та 

української мов: Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 138с. 

(відповідний розділ) (вправи в електронному вигляді додаються). 

Практичне заняття №7,8.  

Тема: Типологія морфологічних систем в англійській та українській 

мовах. Займенник, числівник, прикметник, прислівник, статичний пасив; 

службові частини мови. 



 

 

 

Мета: встановити типологічні особливості іноземної мови стосовно 

рідної, виявити методи та способи порівняння структур двох мов, розглянути 

граматичні одиниці іноземної мови, відсутні в рідній, і засоби їх вираження в 

ній. 

Питання для обговорення: 

1. Typology of the pronoun in the languages compared. 

2. Typology of the numeral in English and Ukrainian. 

3. Typology of the adjective in English and Ukrainian. 

4. Typology of the adverb in English and Ukrainian. 

5. Typology of statives in English and Ukrainian. 

6. Typology of the functional parts of speech in English and Ukrainian. 

Вправи: Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та 

української мов: Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 138с. 

(відповідний розділ) (вправи в електронному вигляді додаються). 

Практичне заняття №9.  

Тема: Типологія морфологічних систем в англійській та українській 

мовах. Дієслово. 

Мета: встановити типологічні особливості іноземної мови стосовно 

рідної, виявити методи та способи порівняння структур двох мов, розглянути 

граматичні одиниці іноземної мови, відсутні в рідній, і засоби їх вираження в 

ній. 

Питання для обговорення: 

1. Typological features of the verb. 

2. Category of tense in English and Ukrainian. 

3. Category of aspect in English and Ukrainian. 

4. Category of person in English and Ukrainian. 

5. Number of English and Ukrainian verbs. 

6. Category of voice in English and Ukrainian. 

7. Category of mood in English and Ukrainian. 

8. Syntactic functions of English and Ukrainian verbs. 

9. Modal verbs in English and Ukrainian. 



 

 

 

10. Verbals in English and Ukrainian. 

Вправи: Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та 

української мов: Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 138с. 

(відповідний розділ) (вправи в електронному вигляді додаються). 

Практичне заняття №10,11.  

Тема: Типологія синтаксичних систем в англійській та українській мовах. 

Словосполучення, види зв’язку між словами; комунікативні типи речень; 

структурні типи речень; просте речення в англійській та українській мовах. 

Мета: встановити типологічні особливості іноземної мови стосовно 

рідної, виявити методи та способи порівняння структур двох мов, розглянути 

граматичні одиниці іноземної мови, відсутні в рідній, і засоби їх вираження в 

ній. 

Питання для обговорення: 

1. Isomorphism and allomorphism in the means of syntactic- connection of 

word-group elements. 

2. Typology of word-groups in English and Ukrainian. 

3. Typology of the communicative types of English and Ukrainian sentences. 

4. Structural types of sentences in English and Ukrainian. 

5. Simple sentence in English and Ukrainian. 

Вправи: Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та 

української мов: Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 138с. 

(відповідний розділ) (вправи в електронному вигляді додаються). 

Практичне заняття №12,13,14.  

Тема: Типологія синтаксичних систем в англійській та українській мовах. 

Головні та другорядні члени речення; типологія складних речень 

(складнопідрядні та складносурядні); пунктуація в англійській та українських 

мовах. КР № 2. 

Мета: встановити типологічні особливості іноземної мови стосовно 

рідної, виявити методи та способи порівняння структур двох мов, розглянути 

граматичні одиниці іноземної мови, відсутні в рідній, і засоби їх вираження в 

ній. Провести письмовий контроль знань. 



 

 

 

Питання для обговорення: 

1. Typological characteristics of main and secondary parts of the sentence. 

2. Typology of the compound sentence in the languages compared. 

3. Typology of the complex sentence in English and Ukrainian. 

4. English and Ukrainian punctuation. 

5. КР № 2. 

Вправи: Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та 

української мов: Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 138с. 

(відповідний розділ) (вправи в електронному вигляді додаються). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ 

 

1. Методичні рекомендації з написання курсових, бакалаврських та 

магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму 

підготовки 020303 «Філологія» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» 

спеціальності «Переклад» // І.Ф. Лощенова,  О.М. Волченко, В.В. Нікішина. – 

Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 79 c. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКІВ 

 

З метою об’єктивного оцінювання і забезпечення непідготовленої 

діяльності, контрольні завдання до практичних занять зберігаються на кафедрі 

перекладу, яка обслуговує напрям підготовки 6.020303 Філологія. Переклад, і 

видаються студентам безпосередньо перед виконанням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ, 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ 

Питання до екзамену: 

1. Визначення порівняльної лінгвістики. Цілі порівняльної лінгвістики. 

Методи дослідження порівняльної лінгвістики.  

2. Термінологія (науковий апарат) порівняльної лінгвістики.  

3. Короткий огляд досліджень в порівняльній лінгвістиці.  

4. Мовні родини. Типи мов. 

5. Морфемна структура англійського та українського слів.  

6. Граматичне значення та граматична категорія.  

7. Граматичні форми англійських та українських слів.  

8. Частини мови в англійській та українській мовах.  

9. Іменник.  

10. Займенник.  

11. Числівник.  

12. Прикметник.  

13. Прислівник.  

14. Дієслово.  

15. Статистичний пасив.  

16. Службові части мови. 

17. Граматичні категорії як основні критерії для порівняння частин мови. 

Номінативні категорії. Дієслівні категорії. 

18. Синтагматичні зв’язки слів.  

19. Структурні типи словосполучень в англійських та українських мовах. 

20. Комунікативні типи речень.  

21. Структурні типи речень.  

22. Члени речень. 

23. Пунктуація простого речення.  

24. Пунктуація складного речення. 

 

 



 

 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Порівняльна граматика іноземної та української мов 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: The subject of comparative linguistics and its 

aims. Practical aims of contrastive typology. Methods of contrastive typology. Terms 

and notions used in contrastive typology 

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «11» квітня 2018 р.                                                                                                .  
 
Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 
 

Екзаменатор __________ канд. пед. наук, доцент Абабілова Н.М.                                                                                               
                             (підпис) 
 

 

 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Порівняльна граматика іноземної та української мов 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Typological classifications of languages based 

on various principles. A short history of comparative investigations                                    

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                              

Протокол №10 від «11» квітня 2018 р.                                                                                                .  
 
Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 
 

Екзаменатор __________ канд. пед. наук, доцент Абабілова Н.М.                                                                                               
                             (підпис) 
 



 

 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Порівняльна граматика іноземної та української мов 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Typological constants of the phonetic / 

phonological and prosodic levels. Quantitative and qualitative characteristics in the 

system of vowels of the contrasted languages. Quantitative and qualitative 

characteristics of English and Ukrainian consonants 

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «11» квітня 2018 р.                                                                                                .  
 
Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 
 

Екзаменатор __________ канд. пед. наук, доцент Абабілова Н.М.                                                                                               
                             (підпис) 
 

 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Порівняльна граматика іноземної та української мов 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Articulatory transitions in English and 

Ukrainian. Common and divergent structural types of syllables in English and 

Ukrainian                                    

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                  

Протокол №10 від «11» квітня 2018 р.                                                                                                .  
 
Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 
 

Екзаменатор __________ канд. пед. наук, доцент Абабілова Н.М.                                                                                               
                             (підпис) 
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(назва вищого навчального закладу) 
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Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Порівняльна граматика іноземної та української мов 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Word-stress and its functions in English and 

Ukrainian. Utterance stress and utterance intonation in English and Ukrainian 

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                  

Протокол №10 від «11» квітня 2018 р.                                                                                                .  
 
Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 
 

Екзаменатор __________ канд. пед. наук, доцент Абабілова Н.М.                                                                                               
                             (підпис) 
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(назва вищого навчального закладу) 
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Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Порівняльна граматика іноземної та української мов 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Typological constants of the morphological 

level. Isomorphisms and allomorphisms in the morphemic structure of English and 

Ukrainian words                                    

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                  

Протокол №10 від «11» квітня 2018 р.                                                                                                .  
 
Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 
 

Екзаменатор __________ канд. пед. наук, доцент Абабілова Н.М.                                                                                               
                             (підпис) 
 



 

 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 
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Назва екзамену: Порівняльна граматика іноземної та української мов 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Grammatical meaning, grammatical forms and 

grammatical categories in English and Ukrainian. Typology of parts of speech in the 

languages compared 

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «11» квітня 2018 р.                                                                                                .  
 
Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 
 

Екзаменатор __________ канд. пед. наук, доцент Абабілова Н.М.                                                                                               
                             (підпис) 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Typological features of the noun. Category of 

number in English and Ukrainian. Category of case in English and Ukrainian. Category 

of gender in English and Ukrainian. Category of definiteness / indefiniteness in English 

and Ukrainian. Syntactic functions of the nouns                                    

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Typology of the pronoun in the languages 

compared. Typology of the numeral in English and Ukrainian. Typology of the 

adjective in English and Ukrainian 

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Typology of the adverb in English and 

Ukrainian. Typology of statives in English and Ukrainian. Typology of the functional 

parts of speech in English and Ukrainian                                    

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Typological features of the verb. Category of 

tense in English and Ukrainian. Category of aspect in English and Ukrainian 

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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1. Розкрийте сутність наступного поняття: Category of person in English and Ukrainian. 

Number of English and Ukrainian verbs. Category of voice in English and Ukrainian. 

Category of mood in English and Ukrainian. Syntactic functions of English and 

Ukrainian verbs                                    

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Modal verbs in English and Ukrainian. Verbals 

in English and Ukrainian 

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Isomorphism and allomorphism in the means of 

syntactic- connection of word-group elements. Typology of word-groups in English 

and Ukrainian                                    

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Typology of the communicative types of 

English and Ukrainian sentences. Structural types of sentences in English and 

Ukrainian 

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Simple sentence in English and Ukrainian. 

Typological characteristics of main and secondary parts of the sentence                                    

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте сутність наступного поняття: Typology of the compound sentence in the 

languages compared. Typology of the complex sentence in English and Ukrainian.  

English and Ukrainian punctuation 

2. Перекладіть речення українською мовою:                                                                        . 
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11. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ  

САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Згідно з вимогами ЄКТС 53% навчального часу з дисципліни відводиться 

на самостійну роботу студентів. Під час самостійної роботи студенти 

опрацьовують теоретичний та практичний матеріал, вивчений на практичних 

заняттях. Самостійна робота студентів перевіряється викладачем та оцінюється 

за наступною шкалою (загальна сума оцінки складає 80 балів): 

«Відмінно» – 80-66 балів – студент виконує всі завдання, відведені на 

самостійне виконання; виконання завдань не викликає труднощів; 

«Добре» – 65-42 балів – студент виконує всі завдання, відведені на 

самостійне виконання, але виконання завдань викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» – 41-18 – студент виконує неповну кількість завдань, 

відведених на самостійне виконання; виконання завдань викликає значні 

труднощі, але в разі пояснення та корегування викладачем студент може 

виконати подібні завдання самостійно; 

«Незадовільно» – 17-0 – студент не володіє матеріалом, не може 

самостійно виконати вправи після того, як вони були пояснені викладачем, 

робить велику кількість грубих помилок. 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

 

Кредит 1. Контрастивна лінгвістика – мета, об’єкт, методи, 

терміни та поняття. Типологія морфологічних систем в 

англійській та українській мовах. 
 

1. 

Підготуйте доповідь за наступними темами: 

1. History of comparative linguistic investigations in Europe. 

2. History of comparative linguistic investigations in the USA. 

3. History of comparative linguistic investigations in Ukraine. 

4. Present-day comparative linguistic investigations in Ukraine. 

5. Comparative investigations in English and Ukrainian/ 

6. Development of English and Ukrainian vocalic systems from 

the comparative perspective. 

7. Development of English and Ukrainian consonantal systems 

from the comparative perspective. 

8. Development of English and Ukrainian word structure from 

14 



 

 

 

the comparative perspective. 

9. Development of English and Ukrainian syntactic systems from 

the comparative perspective. 

10. Ways of development of nominal grammatical categories in 

English and Ukrainian from the comparative perspective. 

11. Ways of development of verbal grammatical categories in 

English and Ukrainian from the comparative perspective. 

12. Ways of development of one-member sentences in English 

and Ukrainian from the comparative perspective. 

13. Ways of development of compound sentences in English and 

Ukrainian from the comparative perspective. 

14. Ways of development of complex sentences in English and 

Ukrainian from the comparative perspective. 

15. Grounds for speech acts comparison in English and 

Ukrainian. 

16. Grounds for comparing communicative strategies and tactics 

in English and Ukrainian speech. 

17. Grounds for comparing different types of discourse in English 

and Ukrainian. 

18. Non-verbal English and Ukrainian communication from the 

comparative perspective. 

 

Кредит 2. Типологія морфологічних систем в англійській та 

українській мовах. Іменник, займенник, числівник, 

прикметник, прислівник, статичний пасив; службові частини 

мови. 

 

2. Підготуйтесь до контрольної роботи №1 10 

 
Кредит 3. Типологія синтаксичних систем в англійській та 

українській мовах. 
 

3. Підготуйтесь до контрольної роботи №2 18 

Разом: 42 
 

Вправа 1. Наведені нижче українські речення мають іменникові групи в 

орудному відмінку. Дайте англійські еквіваленти цим реченням із 

використанням прийменникових конструкцій, де можливо. 

1. Виставку організовано вчителем. 

2. Уляна накрилася від дощу плащем. 

3. Будинок спалило блискавкою. 

4. Від Ялти ми пливли катером. 

5. Сашко цокотів зубами від холоду. 

6. Він працював слюсарем. 

7. Я малюю фарбами. 

8. Матуся годувала немовля кашею. 

9. Пахне хліб любов’ю трударів. 

10. Ми задоволені подорожжю. 

Вправа 2. Передайте значення артиклів українською мовою, 

використовуючи їх еквіваленти: 



 

 

 

1. The dog has comе home. The dog is a domestic animal. 

2. There is a hill behind our house. 

3. Give me a newspaper, please. 

4. Language is a means of communication. 

5. English is the foreign language I know best. 

6. Everyone must study a foreign language. 

Вправа 3. У поданих реченнях визначте розряди прикметників та їх 

синтаксичну роль.  

1. Трохи далі росла сизувата тополина памолодь, пломеніла червона 

шелюга, стовбурчилася колюча акація, маленькі берізки, що вже встигли 

зодягти на себе білі сорочечки... (І. Цюпа). 2. Віками еволюції витворились 

спеціальні роди словесної творчості, які орудують спеціальними формами для 

цього ефекту (М. Грушевський). 3. На Лисій горі догоряє багаття нічне, і листя 

осіннє на Лисій горі догоряє (В. Стус). 4. Я беру з татових рук полив’яний глек, 

стернями виходжу: на дорогу (В. Стус). 5. Біля школи він помітив високого 

русявого чоловіка – в пальті з каракулевим коміром, у хутряній шапці (І. 

Світличний). 6. Казали, що Захаркового запаху боялись навіть риби і тому 

погано клювали (О. Довженко). 7. І дрібнесенькі світляні блиски грали, як 

леліточки, по темній бронзовій правій щоці (Леся Українка). 8. У всі віки на 

всіх перепуттях історії хліб був найбільшим з багатств. 9. Ранок мудріший від 

вечора. 

Вправа 4. У поданих нижче реченнях знайдіть прикметники, визначте їх 

розряди й синтаксичну функцію. 

1. They were only five years younger than I was which made them forty-five. 

2. Ann was certainly being bravely cheerful in a way which both exasperated Hugh 

and half compelled his administration (I. Murdoch). 3. The electric light had been 

burning all night (E. Hemingway). 4. He is stopping at one of the best hotels in town 

(W. Saroyan). 5. His hair was grey and he was short and fat (E. Hemingway). 6. 

There were several small losses: a spoon used for the baby’s feeding, a pair of 

scissors (D. Lessing). 7. For four months, since in the canteen she saw John’s tired 

smile, he had been one long thought in her mind (J. Galsworthy). 8. That early 

morning he had already done a good two hours’ work (J. Galsworthy). 

Вправа 5. Визначте розряди займенників у наведених нижче англійських 

реченнях, з’ясуйте їх синтаксичну роль. 

1. There’s nothing for any of us to do (Ch. P. Snow).   2. I have made myself 

perfectly pleasant here (B. Shaw). 3. But I can’t do anything for him (J. Galsworthy). 

4. “Who is that girl with yellow hair and dark eyes”, he asked. 5. She rises with an air 

of one who waits and is almost at the end of her patience (B. Shaw). 6. Your nerves 

are as bad as mine (G. Greene). 7. He seemed to get prouder and prouder over each 

item of his own deficiency (S. Leacock). 

Вправа 6.  Охарактеризуйте англійські числівники щодо їх розряду, 

синтаксичної функції у реченні. 

1. Where’s the cedar I planted when I was five? (J. Galsworthy). 2. All this 

triumphal business, these people coming and going, those two talking so readily and 

quickly: the clear and sparkling morning! (J. Galsworthy). 3. On the fourth evening 

Brander came... (Th. Dreiser). 4. Three fourths of the book was read yesterday. 5. I 



 

 

 

have a passion for white people, I used to own three. But two are dead and the third is 

sickly (G. Vidal). 6. Page 258 – here you are, my dear                       (J. Galsworthy). 

7. The Maintenon wore blue stockings, and ministered to Louis the XIVth (J. 

Galsworthy). 

Вправа 7. Запишіть речення, розкриваючи дужки і поставивши 

прислівники в один зі ступенів порівняння. 

1. Then the bus ... began to run, ________ still, through a long avenue (fast) 

(W. Faulkner).   2. Moreover, he was ________ educated than the others (well) (P. 

Buck).  3. She was the one who was being hurt ___________ (deeply)                 (A. 

Wilson). 4. Driving _________ now, she arrived between four and five (slowly) (J. 

Galsworthy). 5. However, I must bear my cross as _______ I may (well) (B. Shaw). 

Вправа 8. У наведених нижче англійських реченнях знайдіть слова 

категорії стану. Перекладіть речення на українську мову.  

1. The afternoon was full of transfiguring sunshine, some Judas trees were 

abloom in the villa gardens (H. Wells). 2. I did not mind for myself. I should not have 

cared if had been alone (Du Maurier). 3. His soul was all ablaze with bliss (M. 

Twain). 4. We are not afraid of the truth (Yow and D’Usseau). 5. The rest of his 

costume were the things he had worn at the funeral, of his father. So nearly akin are 

human joy and sorrow (H. Wells). 6. The lieutenant lay asleep on the other bed (E. 

Hemingway). 7. He lit a pool of paraffin on the scullery floor and instantly a nest of 

wavering blue flame became agog for prey (H. Wells). 8. He [Mr. Polly] rattled and 

stormed and left the parlour already ablaze behind him (H. Wells). 9. But Mr. Polly’s 

establishment looked more like a house afire than most houses on fire contrive to 

look from start to finish (H. Wells). 10. You know everything there is to know about 

me. There’s not much, because I have not been alive for very long (Du Maurier). 11. 

He did not answer. I was aware again of that feeling of discomfort (Du Maurier). 

Вправа 9. Перекладіть українські речення на англійську мову. Зверніть 

увагу на відносні часові форми англійського дієслова, що відповідають 

абсолютним часовим формам з відносним часовим значенням в українській 

мові: 

а) Він запитав у сестри, чи прийде вона завтра до нас. 

б) Я зрозуміла, що він все ще сердиться на мене. 

в) Коли я увійшла до квартири, він вже закінчив прибирати і читав книгу. 

г) Вчителька пояснила нам, що твори, які ми написали, вона покаже 

директору. 

ґ) Ми подумали, що буде важко виправити ті помилки, які ми зробили. 

Вправа 10. Визначте сурядні та підрядні сполучники, з’ясуйте, до якої 

групи за значенням вони належать. 

1. The stranger had not gone far, so he made after him to ask the name (Ch. 

Dickens). 2. Be quick, or it may be too late (Ch. Dickens) 3. ... real accuracy and 

purity she neither possessed, nor in any number of years would acquire                    

(Ch. Bronte). 4. She stood quite silent while Butler appealed to her (Th. Dreiser). 5. 

Since Miss Wilfer rejected me, I have never again urged my suit (Ch. Dickens).  6. It 

seemed to him that he could contrive to secure for her the full benefit of both his life 

insurance and his fire insurance... (H. Wells). 7. The reference was as plain as it was 

unexpected (A. C. Clark). 8. Give me your promise that this shall be done (J. B. 



 

 

 

Priestly). 9. But for a long time we did not see any lights                             (E. 

Hemingway). 10. Once they reached the open country the car leapt forward like a 

mad thing (I. Murdoch). 11. Mrs. Banks has come down into the Yard tonight, on 

purpose that you should hear him (Ch. Dickens). 12. In that small room he seemed 

even bigger than I remembered him. 13. He prized the pencil, because it had been a 

gift from his mother (G. E. Warren). 14. As soon as he had gone, I looked at the clock 

(Ch. P. Snow). 

Вправа 11. Знайдіть у реченнях модальні слова та з’ясуйте їх значення. 

Перекладіть речення на українську мову та поясніть засоби передачі модальних 

одиниць цільовою мовою. 

1. Over the ridge she would find him. Surely she would find him (H. Wells). 2. 

He had stopped their mouths, maybe, but at what a cost (J. Galsworthy). 3. Can I 

possibly have made a mistake? She thought (E. Forster). 4. She was probably 

dissatisfied just as he was (Th. Dreiser). 5. “May I escort you home?” he said (R. 

Hichens). 6. “There must be something wrong somewhere”, he said with a solemn, 

dejected movement of his head (E. Caldwell). 7. Knowledge of something kept from 

her made him no doubt, unduly sensitive (J. Galsworthy). 8. “You’re to go now, 

Blick!” said Hunter, getting up (I. Murdoch). 9. I didn’t save a penny last year and so 

I had to come here for the summer (Ch. Williams). 10. He saw Fleur, standing near 

the door, holding a handkerchief which the boy had evidently just handed to her (J. 

Galsworthy). 11. I did something – a certain thing – something I shouldn’t have done 

– but couldn’t help it! (E. Caldwell). 12. He ought to have phoned Simkin earlier, 

knowing his habits (T. Bellow). 

 

Вправа 12. Розподіліть англійські та українські словосполучення за 

трьома групами залежно від засобів синтаксичного зв’язку між їх 

компонентами: а) словосполучення з узгодженням; б) словосполучення з 

керуванням; в) словосполучення з приляганням. 

Англ.: the edge of the bowl, those people, a tiny mouth, a teacup of water, 

Knights of the Round Table, old noises, magic beggar, parrot’s name, letters to write, 

Text Five, a mile’s distance. 

Укр.: радісна звістка, школи в районі, професор Іванов, рядки з листа, 

історія країни, путивльський ліс, букети квітів, дорога в нікуди, привіт від 

подруги, вказівка секретарю, двадцятирічна вчителька. 

Вправа 13. Дайте відповідно українські та англійські еквіваленти 

наведених нижче простих об’єктних словосполучень. 

Англ.: to play the piano, to play chess, to ride a bicycle, to drive a car. 

Укр.: шукати роботу, писати статтю, прохання надати допомогу, говорити 

пошепки, заважати комусь. 

Вправа 14. Якими членами речення є виділені слова в наведених нижче 

реченнях?  

Англ.:  I saw a lovely sight. Не helps mе a lot. These parts are deserted. A 

vast plane unfolded before us. 

Укр.: Карета під’їхала до будинку. Криві вулички збігалися до центру 

міста. Дзвіночок дзвенів і дзвенів. Подія зворушила мене. 



 

 

 

Вправа 15. Визначте типи речень за метою висловлювання. З’ясуйте 

ізоморфні та аломорфні риси речень англійської та української мов щодо мети 

висловлювання. 

Укр.: 1. Виходь із свого тихого захисту – гущини лісової, де ти в 

холодочку пахучому спочиваєш оповідні, ховаючись від гарячої спеки! (Панас 

Мирний). 2. В синьому промінні впали в трави тіні (Г. Коваль). 3. Може, це ти 

на уламках імперій встала, в неволі народжена пісне?  4. Краплини воску 

скапували вниз (Л. Горлач). 5. Тебе одну я серцем викликаю, одне ж бо тільки 

серце в грудях є! (О. Ющенко). 6. Нехай мої струни лунають, нехай мої співи 

літають по рідній коханій моїй стороні (Леся Українка). 7. Люблю я жить! 8. 

Хто ж це біля столу з друзями сидить серед книжок? (В. Швець). 9. Колосом і 

цвітом оповита, знов розхорошілася земля (Б. Степанюк) 

Англ.: Laura was terribly nervous. Tossing the velvet ribbon over her shoulder, 

she said to a woman standing by, “Is this Mrs. Scott’s house?” and the woman, 

smiling queerly, said, “It is, my lass”. Oh, to be away from this! She actually said, 

“Help me God!” as she walked up the tiny path and knocked. To be away from these 

staring eyes, or to be covered up in anything, one of those women’s shawls event I’ll 

just leave the basket and go, she decided. I shan’t even wait for it to be emptied. 

Then the door opened. A little woman in black showed in the gloom. Laura 

said “Are you Mrs. Scott?” But to her horror the woman answered. “Walk in, please, 

miss”, and she was shut in the passage. “No”, said Laura, “I don’t want to come in. I 

only want to leave this basket.” 

The little woman in the gloomy passage seemed not to hear her. “Step this way, 

please, miss,” she said in an oily voice, and Laura followed her (K. Mansfield). 

Вправа 16. Визначте синтаксичні функції кожного члена речення. 

1. What you saw tonight was an ending  (I. Murdoch). 2. I dislike what you call 

his trade (I. Murdoch). 3. That was what I came to find out (J. London). 4. Rosa had 

the feeling that she was both recognized and expected (I. Murdoch). 5. He watched 

until the final wisp of smoke had disappeared (E. Caldwell). 6. I could work faster if 

your irons were only hotter (J. London). 7. No matter how brilliant a physician is, a 

thing like that will ruin his career (E. Caldwell). 8. And you will find that it is 

scarcely less of a shock for you because you saw what you expected to see (I. 

Murdoch). 9. She could hardly hear his voice, so deafening and continuous was the 

clatter of the waves upon the stones (I. Murdoch). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


