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Мета: ознайомлення студентів з основними аломорфними та ізоморфними 

рисами стилістики англійської та української мов; створення теоретичної бази, 

необхідної для успішного формування та подальшого розвитку навичок 

перекладацької діяльності та наукової роботи на базі засвоєння основних положень 

порівняльної стилістики англійської та української мов.  

Зміст: загальна характеристика функціональних стилів англійської та 

української мов; аломорфні та ізоморфні риси фонетичних, графічних, 

морфологічних, лексико-семасіологічних та синтактичних стилістичних засобів та 

тропів.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку 

стилістики англійської мови у порівнянні з українською; науково-методологічну 

базу та термінологію сучасної стилістики; аломорфні та ізоморфні риси 

стилістичних засобів та тропів, а також  функціональних стилів англійської та 

української мов.  

вміти: організувати теоретичне дослідження у галузі стилістики англійської 

мови; використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності. 
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