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Анотація 

 

У процесі вивчення дисципліни «Порівняльна стилістика основної та української мов» студенти 

набувають мовленнєвих навичок і вмінь та засвоюють лінгвістичні і соціокультурні знання, 

мають можливість розвивати перекладацькі компетенції та загальні уміння спілкування 

англійською мовою, набувають впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та 

перекладу. Належна увага в цьому курсі приділяється обґрунтуванню стилістичній природи 

певних типів мовних одиниць, встановленню їх семантичного навантаження та, відповідно до 

цього, визначенню способів їх адекватного перекладу на рівні слова, словосполучення, речення 

чи тексту у порівняльному аспекті 

Ключові слова: стилістичні, лінгвістичні, соціокультурні знання, перекладацька компетентність 

 

 

Аnnotation 

 

In the process of studying the discipline "Comparative Stylistics of English and Ukrainian Languages" 

students acquire speech skills and abilities and acquire linguistic and sociocultural knowledge, have 

the opportunity to develop translation skills and general communication skills in English, gain 

confidence in using language as a means of communication and translation. Due attention in this 

course is paid to substantiating the stylistic nature of certain types of language units, establishing their 

semantic load and, accordingly, identifying ways to adequately translate them at the level of words, 

phrases, sentences or text in a comparative aspect. 

Keywords: stylistic, linguistic, socio-cultural knowledge, translation competence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльна стилістика основної 

іноземної та української мов » складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – англійська, за освітньо-професійною програмою «Переклад».  

Предметом вивчення є вивчення основ стилістичного аналізу тексту. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретична фонетика, теоретична лексикологія, теоретична 

граматика англійської сови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної комунікативної компетенції; у 

забезпеченні достатньо вільного та функціонально адекватного володіння всіма видами 

мовленнєвої діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є а) засвоєнню близько 5000 

лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах пройдених тем; б) інтеграції навичкових 

параметрів (фонетики, лексики та граматики) у мовленнєвих уміннях; в) аудіювання текстів, що 

відносяться до тем, які студенти вивчають; г) упевненого спілкування в межах згаданих тем; 

ґ) уміння долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; д) розвитку 

гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок формування усіх його видів; 

е) розвитку письма як мовленнєвого уміння на матеріалі написання різножанрової продукції 

(рекламна листівка туристичного характеру, рецензія на фільм, спектакль тощо, лист-скарга, 

аналіз позитивних та негативних аспектів ситуації тощо, аналіз переваг та недоліків ряду 

об’єктів тощо, звіт про результати аналізу, виконаного за одержаним завданням), а також 

написання невеликих творів; є) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок 

читання відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо; ж) формуванню 

фахових навичок завдяки розвитку здатності передачі власних назв при перекладі, застосування 

транскодування при передачі топонімів і власних імен та виконанню перекладних вправ. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1.Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 

іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 

зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН 3.Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН 5.Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками 

різних політичних поглядів тощо. 

ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7.Розумітиосновніпроблемифілології та підходи до 

їхрозв’язанняіззастосуваннямдоцільнихметодів та інноваційнихпідходів. 

ПРН 8.Знати й розуміти систему мови, загальнівластивостілітератури як мистецтва слова, 

історіюмови (мов) і літератури (літератур), щовивчаються, і вмітизастосовуватицізнання у 

професійнійдіяльності. 

ПРН 9.Характеризуватидіалектні та соціальнірізновидимов(и), щовивчаються(ється), 

описуватисоціолінгвальнуситуацію. 

ПРН 10.Знати нормилітературноїмови та вмітиїхзастосовувати у практичнійдіяльності. 

ПРН 11.Знати принципи, технології і прийомистворенняусних і письмовихтекстіврізнихжанрів 

і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ПРН 12.Аналізуватимовніодиниці, визначатиїхнювзаємодію та характеризуватимовніявища і 

процеси, щоїхзумовлюють. 



 

ПРН 13.Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжноїхудожньоїлітератури й 

усноїнародноїтворчості, визначатиїхнюспецифікуймісце в літературномупроцесі (відповідно до 

обраноїспеціалізації). 

ПРН 14.Використовуватимову(и), щовивчається(ються), в усній та письмовійформі, у різних 

жанрово-стильовихрізновидах і регістрахспілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язаннякомунікативнихзавдань у побутовій, суспільній, навчальній, 

професійній, науковій сферах життя. 

ПРН 15.Здійснюватилінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальнийфілологічнийаналізтекстіврізнихстилів і жанрів. 

ПРН 16.Знати й розумітиосновніпоняття, теорії та концепціїобраноїфілологічноїспеціалізації, 

умітизастосовуватиїх у професійнійдіяльності. 

ПРН 17.Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретуватифактимови й мовлення й 

використовуватиїх для розв’язанняскладних задач і проблем успеціалізованих сферах 

професійноїдіяльності та/абонавчання. 

ПРН 18.Матинавичкиуправліннякомплекснимидіямиабо проектами при розв’язанніскладних 

проблем у професійнійдіяльності в галузіобраноїфілологічноїспеціалізації та нести 

відповідальність за прийняттярішеньунепередбачуванихумовах. 

ПРН 19.Матинавичкиучасті в наукових та/абоприкладнихдослідженнях у галузіфілології. 

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4.Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК13.Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ІІ. Фахові:  
ФК 1.Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу 

знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(и), що 

вивчаються(ється). 

ФК 4.Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), 

описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди 

розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і 

стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку 

світового літературного процесу та української літератури. 

ФК 6.Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 



 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних 

сферах життя. 

ФК 7.Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, 

фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 

ФК  8.Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 9.Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) мовами. 

ФК 10.Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних стилів і 

жанрів. 

ФК 11.Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури 

мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1.Чиннки вивчення стилістики.  

Тема 2. Функціональні стилі. 

Тема 3. Рівні стилістичного аналізу 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Набокова І.Ю., Пчеліна С.Л., Рябих М.В. 

Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів третього курсу вищих 

закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). Вінниця, НОВА 

КНИГА, 2006, 520 с. 

2. Кирсанова С.В. Обсуждаем прочитанное. Пособие по домашнему чтению на английском 

языке. М.: Высшая школа, 1991, 127 с. 

Допоміжна 

3. Гордон Е.М. и Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: Учебник для 

ин-тов и фак-тов иностр. языка. М.: Высш. школа, 1974. 

4. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка: Пособие для студентов 

пед. институтов и ун-тов / Под ред. проф. Б.А. Ильиша. М., 1998. 

5. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 

6. Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І., Головач Ю.В. та ін. Програма з англійської мови для 

університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання). К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 2001. 

7. Практический курс английского языка. 3 курс: Учеб. для пед. вузов по спец. «Иностранные 

языки» / под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999, 432 с. 

8. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. Вінниця: Поділля-2000, 2002. 

9. Балла М.І. Англо-український словник (в 2-х томах). К.: Освіта, 1996. 

10. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. К.: Радянська школа, 1969. 

11. Dictum Factum Practical University Grammar / L. Chernovaty, V. Karaban (eds.) Vinnytsya: 

Nova Knyha, 2005. 

12. J.C. Wells. Pronunciation Dictionary. Longman, 2000. 

13. Longman Dictionary of Contemporary English. Longman, 2003. 

14. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language / School. Home and Office 

Edition / 230.000 Entries. 1.248 Pages. Lexicon Publications, Inc. Danbury, CT, 1993. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна робота 

студента, написання реферату, наукової статті, участь у конференції, створення індивідуального 

проєкту. 


