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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 

основі 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 програми, студенти мають досягти наступних 

програмних результатів навчання: 

Знання 

– Змістові 

ПРН9. Знати структуру філологічної науки, вільно орієнтуватися в лінгвістичних та 

перекладацьких концепціях; усвідомлювати місце порівняльної стилістики в системі філологічної 

науки, її теоретичні основи, основні концепції і проблеми та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

– Мовні 

ПРН9. Знати англійську та українську мови, їх структуру та функціонування, а також 

стилістичний потенціал цих мов; використовувати ці знання для висловлювання власної думки в 

усній і письмовій формах. 

Вміння 

ПРН1. Використовувати українську та англійську мови в усному та письмовому 

професійному спілкуванні, а також для організації ефективної міжкультурної комунікації; 

правильно використовувати систему мовних та мовленнєвих норм та правильно обирати 

комунікативну поведінку – таку, яка є адекватною ситуації спілкування. 

ПРН2. Здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного 

виконання професійних завдань, професійного і особистісного розвитку: добирати інформацію з 

різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати, презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН3. Володіти основними традиційними і сучасними методами і засобами отримання, 

зберігання, переробки інформації; працювати з комп'ютером як засобом управління інформацією; 

працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах. 

ПРН8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки. Знати 

систему іноземної мови, бути здатним до інтерпретації літературних, наукових, ділових, 

публіцистичних, фольклорних текстів, включаючи пам'ятники писемності. 

ПРН10. Ідентифікувати, класифікувати і аналізувати стилістичні одиниці різних мовних 

рівнів (фонетичного, морфологічного, синтаксичного, лексичного), визначати їх взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН12. Збирати, аналізувати та демонструвати знання основних концепцій порівняльної 

стилістики, функціонально-стилістичного аналізу та інтерпретації тексту.  

ПРН14. Планувати і здійснювати на належному рівні дослідження в галузі іноземної 

філології та перекладознавства з врахуванням положень порівняльної стилістики. 

ПРН17. Здійснювати стилістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів.  

Комунікативні компетентності 

ПРН5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп різного рівня.  Співпрацювати з колегами, 

представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 



ПРН6. Здійснювати мовленнєву діяльність державною та іноземними  мовами відповідно 

до цілей і ситуації спілкування в рамках тієї чи іншої діяльності. 

ПРН7. Володіти соціокультурною компетенцією, що передбачає знання національно-

культурних особливостей соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови: їх звичаїв, етикету, 

соціальних стереотипів, історії та культури, а також способів користування цими знаннями в 

процесі спілкування. 

ПРН11. Використовувати державну та іноземні мови, що вивчаються, в усній та письмовій 

формах, у жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ПРН13. Володіти навичками розробки та реалізації різного типу проєктів в освітніх і 

культурно-просвітницьких установах, в соціально-педагогічній, гуманітарно-організаційній, 

книговидавничій, мас-медійній та комунікативній сферах, що передбачають використання 

державної та іноземних мов. 

Автономність та відповідальність 

ПРН4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення. Аналізувати робочу ситуацію, що склалася, 

здійснювати оцінку і корекцію власної діяльності, нести відповідальність за результати своєї 

роботи. 

ПРН15. Дотримуватися правил академічної доброчесності, етичних та моральних 

принципів, що сприяють ефективному міжмовному та міжкультурному спілкуванню.  
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