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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української 
мов” складена відповідно до:

Денна форма навчання:
Напрям підготовки 6.020303 
Спеціалізації Переклад (англійська)
Заочна форма навчання:
Напряму підготовки 6.020303 Філологія 
Спеціальності Переклад (англійська)

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: створення теоретичної бази, необхідної 
для успішного формування та подальшого розвитку навичок перекладацької діяльності та 
ведення науково-дослідницької роботи на основі засвоєння основних положень 
порівняльної граматики англійської та української мов.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з історією 
розвитку, методологією, сучасним станом та перспективами розвитку теоретичної 
граматики англійської мови у порівнянні з українською; забезпечення засвоєння 
студентами необхідної термінології; сприяння усвідомленню студентами необхідності 
ґрунтовної і всебічної філологічної підготовки для кваліфікації перекладача.

1.3. Кількість кредитів:
Денна форма навчання -  3 
Заочна форма навчання -  3

1.4. Загальна кількість годин:
Денна форма навчання -  90 
Заочна форма навчання -  108

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

4-й 5-й
Семестр

7-й 9 -й ,10-й
Лекції

24 год. 14 год.
Практичні, семінарські заняття

- 6 год.
Лабораторні заняття

- -
Самостійна робота

66 год. 88 год.
Індивідуальні завдання

не передбачено
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1.6. Заплановані результати навчання:
Згідно з вимогами програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:
знати: науково-методологічну базу та термінологію сучасної порівняльної 

граматики; аломорфні та ізоморфні риси граматичної структури англійської та української 
мов.

вміти: організувати порівняльне теоретичне дослідження; визначати аломорфні й 
ізоморфні риси частин мови та граматичних категорій, словосполучень та речень і 
застосовувати ці знання при перекладі.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Основні положення порівняльної граматики англійської та української мов
Тема 1. Морфологія. Ізоморфні та аломорфні характеристики частин мови в 

англійській та українській мовах. Типи значень та типи морфем в англ. та укр. мовах. 
Критерії виділення частин мови. Повнозначні (дієслово, іменник, прикметник, прислівник, 
числівник) та неповнозначні частини мови.

Тема 2. Морфологія. Ізоморфні та аломорфні характеристики дієслова в 
англійській мовах. Семантичні та граматичні класифікації дієслів. Категорії стану, виду, 
часу, способу, порядку, особи та числа.

Тема 3. Синтаксис словосполучення. Типи словосполучень за структурою та 
типом синтаксичних зв’язків в англійській та українській мовах.

Тема 4. Синтаксис речення. Структурно-семантичні та прагматичні типи речень в 
англійській та українській мовах. Просте речення. Головні та другорядні члени речення. 
Складні речення.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і 

тем
Кількість годин

денна форма заочна форма
усьог

о
у тому числі усь

ого
у тому числі

л п лаб інд с.
р.

л п лаб інд с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 13

Розділ 1. Основні положення порівняльної граматики англійської та української мов
Тема 1.
Морфологія. 
Ізоморфні та 
аломорфні 
характеристики 
частин мови в англ. 
та укр. мовах.

22 6 16 27 4 1 22

Тема 2.
Морфологія. 
Ізоморфні та 
аломорфні 
характеристики 
дієслова в англ. та 
укр. мовах.

23 6 17 26 3 1 22

Тема 3. Синтаксис. 
Ізоморфні та 
аломорфні 
характеристики 
словосполучення в

22 6 16 28 4 2 22
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англ. та укр. мовах.
Тема 4. Синтаксис 
Ізоморфні та 
аломорфні 
характеристики 
речення в англ. та 
укр. мовах.

23 6 17 27 3 2 22

Разом за розділом 1 90 24 - - - 66 108 14 6 - - 88
Усього годин 90 24 - - - 66 108 14 6 - - 88

4. Теми занять
№
з/п

Назва теми Кількість годин
денна заочна

1. Основні поняття порівняльної граматики української та 
англійської мов

2 1

2. Ізоморфні та аломорфні характеристики частин мови в англійській 
та українській мовах. Критерії виділення частин мови.

2 1

3. Ізоморфні та аломорфні характеристики іменника в англійській та 
українській мовах.

2 1

4. Ізоморфні та аломорфні характеристики прикметника в англійській 
та українській мовах.

2 1

5. Ізоморфні та аломорфні характеристики прислівника та числівника 
в англійській та українській мовах.

2 1

6. Ізоморфні та аломорфні характеристики дієслова англійській та 
українській мовах: Семантичні та граматичні класифікації дієслова 
в англійській та українській мовах.

2 1

7. Ізоморфні та аломорфні характеристики дієслова англійській та 
українській мовах: категорії стану, виду, часу, способу, порядку, 
особи та числа

2 1

8. Типи сл овосполучень за структурою та типом синтаксичних 
зв’язків в англійській та українській мовах.

2 1

9. Структурно-семантичні та прагматичні типи речень в англійській 
та українській мовах.

2 1

10. Просте речення. Головні та другорядні члени речення в 
англійській та українській мовах.

2 1

11. Складні речення в англійській та українській мовах. 2 2
12. Типи синтаксичних зв’язків в англійській та українській мовах. 4 2
13. Практичні заняття - 6

Разом: 24 20

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

денна заочна
1 Підготовка до лекцій, робота з конспектом та теоретичною 

літературою
90 88

Разом 90 88

6. Індивідуальні завдання
Програмою не передбачаються.
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7. Методи контролю
• опитування
• спостереження
• співбесіда
• тестування
• іспит

8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Екзамен Сума

Розділ 1 Контрольна
робота,

передбачена
навчальним

планом

Індивідуальне
завдання Разом

Т1 Т2 Т3 Т4

15 15 15 15 - - 60 40 100

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру

Оцінка

для чотирирівневої 
шкали оцінювання

для дворівневої 
шкали оцінювання

90 -  100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література 

Основна література
1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. -  2-е изд. -  

М. : Просвещение, 1989 . -  256 с.
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики : Учебник для вузов : / Блох М.Я. -  4

е изд., испр.. - М. : Высшая школа, 2004. -  239 с.
3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков 

/ [Швачко Т.Т., Терентьев П.В., Янукян Т.Г., Швачко С.А.]. -  К. : Вища школа, 
1977. -  147 с.

4. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов: Посібник 
для вчителів. -  К. : Радянська школа, 1960. -  160 с.

5. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика 
современного английского языка. -  М. : Высшая школа, 1981. -  285 с.

6. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка : Учебник по курсу 
теоретической грамматики для студентов пед.институтов (на англ.языке) : / Ильиш 
Б.А. -  2-е изд., 1971. -  366 с.

7. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. 
посібник. -  Вінниця: Нова книга, 2004. -  464 с.

8. Мартинюк А.П. Порівняльна морфологія англійської та української мов. -  Харків: 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. -  64 с.

9. Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов. -  К.
: Наукова думка, 1981. -  354 с.
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10. Хаймович Б.С. Теоретическая грамматика английского языка : учебник для вузов / 
Хаймович Б.С., Роговская Б.И. -  М. : Высшая школа, 1967. -  298 с.

Допоміжна література
1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. -  М.: Наука, 

1988. -  341 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. -  М.: Прогресс, 1974. -  447 с.
3. Блумфильд Л. Язык. -  М.: Прогресс, 1968. -  607 с.
4. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. -  М.: Изд-во 

АН СССР, 1963. -  Т.1. -  384 с.; Т.2. -  391 с.
5. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. -  Л.: Наука, 1984. -  136 с.
6. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. Избр. тр. -  М.: Наука, 

1975. -  559 с.
7. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. -  М. : Прогресс, 

1984. -  397с.
8. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. -  М. : РАН Институт 

языкознания, 1997. -  327 с.
9. Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения. -  К.: Вища 

школа, 1986. -  116 с.
10. Приходько А.М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові. -  Запоріжжя: 

ЗДУ, 2002. -  292 с.
11. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. -  Полтава: 

Довкілля-К, 2006. -  716 с.
12. Соссюр Ф де. Труды по языкознанию. -  М.: Прогресс, 1977. -  695 с.
13. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. -  М.: Российск. гос. гумант. ун-т, 

2001. -  800 с.
14. Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. -  М.: Наука, 1987. -  604 с.
15. Якубинский Л.П. Избранное: Язык и его функционирование. -  М.: Наука, 1986. -  

207 с.


