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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльна граматика 

основної іноземної та української мов» складена Волченко О.М. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 035 Філологія предметної 

спеціалізації 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) 

освітньої програми 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», «Теорії мовної комунікації», «Проблеми 

перекладу науково-технічної літератури», «Вступ до перекладознавства» та інше. 

 

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. 

Опанування курсу порівняльної граматики англійської та української мов 

передбачає удосконалення розуміння студентами граматичних  явищ у зіставленні, 

мовних універсалій, базових понять дисципліни, виявлення типологічних ознак у 

граматичних системах порівнювальних мов та вдосконалення навичок володіння 

граматичними структурами 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 граматики як самостійного 

розділу типології мов, її місця серед інших мовознавчих дисциплін і взаємозв’язків з 

ними; 

– характеристика методів і принципів, які використовуються у порівняльній 

граматиці; 

– зіставлення граматичних одиниць і явищ порівнюваних мов синтаксичні 

процеси, синтаксичні зв’язки та синтаксичні відношення, на рівні різних типів і 

прагматичних класів словосполучень та речень тощо; 

– поглиблення студентами навичок роботи з науковою літературою з 

порівняльної граматики, 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 120 годин/4,0 кредити ECTS. 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Порівняльна граматика: 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. 

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.  

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

Статичний пасив; службові частини мови; дієслово. Типологія словосполучень в 

англійських та українських мовах. 

Тема 5. Типологія морфологічних систем в англійській та українській мовах. 

Статичний пасив; службові частини мови; дієслово. 

Тема 6. Типологія словосполучень в англійських та українських мовах. 

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

українських мовах. 

Кредит 4. Типологія синтаксичних систем в англійській та українській мовах. 

Тема 7. Типологія речень в англійських та українських мовах. Комунікативні типи 

речень. Структурні типи речень. Члени речень. 

Тема 8. Пунктуація в англійських та українських мовах. Пунктуація простого 

речення. Пунктуація складного речення. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 



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

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

2. Korunets I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian languages /  

3. I. V. Korunets.  – Вінниця: Nova Knyha publishers, 2003. – 464 c. 

4. 4. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: підручник / М. П. Кочерган. – К.: 

Видавничий центр Академія, 2006. – 424 с. 

Допоміжна 

1. Аракин В.Д. Типология языков и проблема методического прогнозирования. – 

М.: Высшая школа, 1989. 

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

Казанск. ун-та, 2004. 

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

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

4. Бевзенко СЛ. Вступ до мовознавства: Короткий нарис. – К.: Вища школа, 2006. 

5. Бровченко Т. А., Бант И. H. Фонетика английского языка. – М.: Радянська школа, 

1964. 

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

Просвещение, 1986. 

7. Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в лингвистическую компаративистику. – 

М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

8. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. – К.: 

Пульсари, 2004. 

9. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков // 

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

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. 

 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 5. Засоби 

діагностики успішності навчання 

Діагностика знань студентів здійснюється за допомогою: усних і письмових 

опитувань на практичних заняттях; виконання практичних завдань; конспекту 

першоджерел; письмової контрольної роботи; тестування. 

 


