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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльна стилістика 

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 є стилістично забарвлені засоби 

вираження основних і допоміжних функцій мови,  стилістична класифікація лексики в 

порівнювальних мовах, експресивні засоби та стилістичні прийоми фонетичного, графічного, 

граматичного та лексико-семантичного рівнів в різних функціональних стилях. 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Порівняльна стилістика іноземної та української 

мов» є дисципліною зіставного характеру, який разом з такими дисциплінами, як «Вступ до 

мовознавства», «Основи теорії мовної комунікації», «Практика усного та писемного 

мовлення основної іноземної мови», «Практика перекладу з основної іноземної мови»  

сприятиме системному засвоєнню англійської мови через її зіставлення з українською та 

подоланню бар’єрів міжкультурної комунікації. Опанування курсу порівняльної стилістики 

англійської та української мов передбачає удосконалення розуміння студентами стилістичної 

класифікації лексичних явищ у зіставленні, мовних універсалій, базових понять дисципліни, 

виявлення типологічних ознак текстів порівнювальних мов та вдосконалення навичок 

володіння англійської мови.    

    1. Мета і завдання дисципліни 

1.1. Мета кусу – сформувати в студентів теоретичні основи розуміння мови як 

інтегрованої сигніфікативної одиниці, що розвивається, зокрема принципів організації та 

функціонування експресивних засобів та стилістичних  прийомів в текстах різних 

функціональних стилів систем англійської та української мов у зіставленні. 

1.2. Завдання курсу: 

• ознайомити студентів з категоріальним апаратом та ввести в курс основних понять 

дисципліни; 

• розширити  студентів про основні напрями досліджень в галузі стилістичних студій; 

• навчити студентів користуватися стилістичними ресурсами іноземної та української мов та 

володіти достатнім рівнем стилістичної коректності у різних видах мовленнєвої діяльності; 

 Навчити студентів вирішувати типові задачі та проблеми лінгвостилістичного аналізу 

тексту як передумови перекладацького аналізу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

I. Загальнопредметні: 

 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними партнерами 

в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, 

підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими. 

 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. 

II. 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). 



 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для здійснення 

соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні маркери мовлення).  

 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів перекладу, навички та 

уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі лінгвістичних та 

перекладознавчих (фонові і предметні знання).   

1.4. Опанувавши курс «Порівняльна стилістика іноземної та української мов» , 

студенти повинні 

знати: 

-       основні поняття стилістики; 

·        основні фонологічні, граматичні, лексичні форми, категорії та відношення у 

стилістичному аналізі дискурсу; 

·        стилістичні прийоми та експресивні засоби української та англійської мов; 

·        стилістичну диференціацію української та англійської мов; 

·        стилістичні синтаксичні засоби; 

·        основні категорії тексту, його композицію та архітектоніку, стилістичні 

характеристики текстів різних жанрів і стилів. 

уміти: 

 усвідомлювати принципи системної організації мов і закономірності їхнього 

функціонування, готовність використовувати мову як засіб мовленнєвої та розумової 

діяльності; 

·        здійснювати компаративний аналіз стилістично маркованої лексики в порівнюваних 

мовах, виділяючи їх спільні та відмінні  ознаки; 

·        на основі спостереження мовних фактів робити узагальнення про певні процеси 

сучасної англійської та української мов; 

·         глибоко проникати в зміст тексту не тільки щодо його фабули, а й щодо 

комунікативного наміру автора; 

·        розрізняти мовні функції і стилістичні засоби їх реалізації в текст; 

·        проводити стилістичний аналіз тексту; 

·        розрізняти тексти за стилями, жанрами, типами, композиційно-мовленнєвими формами; 

·        свідомо відбирати стилістичні ресурси сучасних англійської і української мов з метою 

використання їх в мовленнєвій діяльності; 

·        співставляти стилістичні явища української і англійської мов. 

• доречно застосовувати образний ресурс мови при перекладі. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредитів ECTS.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1.. Порівняльна стилістика як галузь лінгвістики.  

Тема 1. Стилістика. Предмет і завдання.  

Тема 2. Стилістична фонетика і морфологія. Виразні засоби та стилістичні прийоми. 

Стилістична семіологія. 

Кредит 2. Диференціація лексики англійської мови за стилістичними ознаками.  

 Тема 3. Тропи в нехудожніх та художніх текстах. 

   Тема 4. Стилістичний синтаксис. 

Кредит 3.  Функціональні стилі англійської мови.  
Тема  5. Визначення поняття «функціональний стиль». Основні функціональні стилі. 

3. Рекомендована література 

Базова: 

1. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка (Stylistics). – М.: Высш. шк., 1981. 

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 

3. Наер В.Л. Уровни языковой вариативности и место функциональных стилей. Научная 

литература: язык, стиль, жанр. – М., 1985. 

4. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика. - – Вінниця: «Нова книга», 2004. 

5. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л., 1979. 

6. Кухаренко В.А.Практикум  по интерпретации текста.– М., 1987. 



7. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний 

посібник. – Вінниця: «Нова книга», 2004. 

8. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. – М.: Высш. шк., 1986. 

 

Допоміжна: 

1. Арнольд И.В. Стилистика английского языка. – Л., 1981. 

2. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. – М.: Наука, 1989. 

3. Гальперин И.Р. Информативность языковых единиц. – М., 1974. 

4. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л., 1979. 

5. Швейцер А.Д. Контрастивная стилистика // Иностранный язык. – М., 1993. 

6. Проблемы стилистической маркированности // Сб. научных трудов МГПИИЯ 

им. М. Тореза. Вып. 356. – М., 1990. 

7. Риффатер М. Критерии стилистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. 9. – М., 1981. 

8. Ван Дейк Т.А. Анализ новостей как дискурса // Язык. Познание. Коммуникация. – М., 

1989. 

9. Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. – М.: Прогресс, 1986. 

10. Vorobyova O.P. Literary Text: A Comparative Study // The Parasession on Theory and Data 

in Linguistics. - Chicago: Chicago Linguistic Society, 1996. - P.165-175. 

11. Jacobson R. Linguistics and Poetics. 

12. Quirk R., Sweet Henry et al. A Grammar of Contemporary English. – 1974. 

 

 

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. 

 

  



 


