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ВСТУП 
 
 

Програма навчальної дисципліни “Порівняльна стилістика німецької та української мов” 

складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
бакалаврів, магістрів  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
спеціальності (напряму) 035 Філологія 

спеціалізації Германські мови та літератури (переклад включно) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів уміння 

аналізувати та порівнювати стилістичні засоби німецької та української мов та правильно 
вживати їх у різних комунікативних ситуаціях. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:  
ознайомлення студентів з основами та проблемами сучасної стилістики, з 

понятійним апаратом стилістики, а також з головними факторами та закономірностями 
стилетворення та систематики стильових рис, основними принципами та критеріями 
класифікації функціональних стилів та стильовою оцінкою тексту, зі стилістичними 
засобами, притаманними системі сучасної німецької мови у її порівнянні з українською. 
Ці стилістичні засоби розглядаються на лексичному та граматичному рівнях. Особливий 
розділ являє собою вчення про стилістичні фігури. 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  

мовні засоби (фонетичні, лексичні, словотворчі, морфологічні, синтаксичні, стилістичні) в 
німецькій і українській мовах, їх функції у мовленні залежно від мети висловлення та 
ситуації спілкування у межах функціональних стилів, стилістичне забарвлення мовних 
одиниць, стилістичні фігури та композиційні форми. 

 
 1.3. Кількість кредитів 1,5 

 
1.4. Загальна кількість годин 54 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 6 

Семестр 
8-й 11, 12 

Лекції 
24 год. 9 год. 

Практичні, семінарські заняття 
4 год. 1 год. 

Самостійна робота 
26 год. 44 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

Студенти мають: 
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знати:  
• основні поняття та терміни  порівняльної стилістики,  
• принципи та критерії визначення функціональних стилів,  
• закономірності формування стилістичного значення мовних одиниць 

німецької та української мов,  
• особливості використання лексичних та граматичних засобів мови для 

досягнення певного стилістичного ефекту в німецькій мові у порівнянні з 
українською,  

• основні характеристики стилістичних фігур німецької та української мов,  
• різновиди композиційно-мовленнєвих форм обох мов; 

вміти: 
• виявляти стилістичні особливості будь-якого тексту,  
• визначати його належність до одного з функціональних стилів або підстилів, 
• характеризувати стилістичний потенціал мовних засобів та граматичних 

структур обох мов;  
• визначати основні стильові риси та характеризувати елементи стилю,  
• робити комплексний лінгвостилістичний аналіз тексту,  
• порівнювати стилістичні явища німецької та української мов.  
• оволодіти навичками свідомого відбору стилістичних засобів для ефективної 

передачі відповідної інформації,  
• правильно використовувати різноманітні композиційно-мовленнєві форми,  
• писати курсові та дипломні роботи, присвячені проблемам порівняльної 

стилістики. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Розділ 1. Стилістичний потенціал німецької та української мов 
Тема 1. Порівняльна стилістика як наука.  
1.1. Предмет та завдання стилістики.  
1.2. Стилістика в системі наук.  
1.3. Основні поняття стилістики.  
1.4. Поняття стилю.  
1.5. Функціональний стиль.  
1.6. Загальна характеристика функціональних стилів німецької та української мов.  
1.7. Класифікація функціональних стилів.  
 
Тема 2. Елементи стилю як змінна величина.  
2.1. Домінуючі елементи стилю.  
2.2. Стильова ознака.  
2.3. Стилістичне забарвлення.  
2.4. Компоненти стилістичного забарвлення.  
2.5. Стилістичні пласти в німецькій та українській мовах. 
 
Тема 3. Питання порівняльної стилістичної лексикології.  
3.1. Лексичні елементи стилю.  
3.2. Стилістично диференційована та недиференційована лексика.  
3.3. Стилістичні аспекти синонімії, антонімії, омонімії в німецькій та українській мовах.  
 
Тема 4. Порівняльна характеристика стилістичного забарвлення лексем в німецькій та 
українській мовах. 
4.1. Діатопічне забарвлення лексем. 
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4.2. Діахронічне забарвлення. 
4.3. Діастральне забарвлення лексичного складу. 
4.4. Діатехнічне забарвлення лексем. 
4.5. Іншомовне забарвлення лексем. 
 
Тема 5. Порівняльна фразеостилістика.  
5.1. Стилістичний потенціал стійких словосполучень.  
5.2. Фразеологізми, їх різновиди та стилістичні функції.  
5.3. Проблеми перекладу фразеологічних одиниць. 
 
Тема 6. Стилістичні аспекти словотворення.  
6.1. Транспозиція. 
6.2. Словосклад. 
6.3. Афіксація. 
6.4. Словоскорочення.  
6.5. Експресивне словотворення та його роль в німецькій та українській мовах. 
 
Тема 7. Питання порівняльної стилістичної граматики.  
7.1. Граматичні елементи стилю.  
7.2. Морфологія з точки зору стилістики. 
7.3. Порівняльна характеристика стилістичного потенціалу німецького та українського 
синтаксису.  
7.4. Стилістичні можливості різновидів речень. 
 
Тема 8. Тропи та їх функції.  
8.1. Класифікація тропів та фігур.  
8.2. Фігури субституції (тропи).  
 
Тема 9. Стилістичні фігури. 
9.1. Фігури адиції: повтори, фігури протилежності, накопичення.  
9.2. Фігури елімінації. 
9.3. Позиційні фігури.  
 
Тема 10. Порівняльна характеристика засобів гумору та сатири в німецькій та 
українській мовах.  
10.1. Жарти: гра слів, каламбур. 
10.2. Комбінації з ефектом несподіваності: оксиморон, зевгма. 
10.3. Невідповідність форми і змісту. 
  
Тема 11. Загальні проблеми макростилістики.  
11.1. Контекст.  
11.2. Композиція.  
11.3. Композиційно-мовленнєві форми: повідомлення, розповідь, опис, динамічний опис, 
характеристика та їх функціонування в німецькій та українській мовах. 
 
Тема 12. Архітектоніко-мовленнєві форми.  
12.1. Пряма, непряма та невласне-пряма мова, способи їх передачі в німецькій та 
українській мовах.  
12.2. Монолог, діалог, полілог. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 
р. 

л п лаб. інд. с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1.  

Тема 1. Порівняльна 
стилістика як наука.  

4 2    2 3,5 0,5    3 

Тема 2. Елементи 
стилю як змінна 
величина.  

4 2    2 2,5 0,5    2 

Тема 3. Питання 
порівняльної 
стилістичної 
лексикології. 

4 2    2 5 1    4 

Тема 4. Порівняльна 
характеристика 
стилістичного 
забарвлення лексем в 
німецькій та 
українській мовах. 

4 2    2 5 1    4 

Тема 5. Порівняльна 
фразеостилістика. 

6 4    2 5 1    4 

Тема 6. Стилістичні 
аспекти 
словотворення.  

4 2    2 4 1    3 

Тема 7. Питання 
порівняльної 
стилістичної 
граматики. 

4 2    2 5 1    4 

Тема 8. Тропи та їх 
функції.  

4 2    2 5 1    4 

Тема 9. Стилістичні 
фігури.  

4 2    2 3,5   0,5   3 

Тема 10. Порівняльна 
характеристика 
засобів гумору та 
сатири в німецькій та 
українській мовах. 

4  2   2 4     4 

Тема 11. Загальні 
проблеми 
макростилістики.  

4 2    2 5 1    4 

Тема 12. 
Архітектоніко-
мовленнєві форми. 

4 2    2 4 1    3 

Контрольна робота 4  2   2 2,5  0,5   2 
Разом за розділом 1 54 24 4   26 54 9 1   44 
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Усього годин  54 24 4   26 54 9 1   44 
 

4. Теми лекційних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

1. Порівняльна стилістика як наука. Предмет та завдання 
стилістики. Стилістика в системі наук. Основні поняття 
стилістики. Поняття стилю. Функціональний стиль.  
Загальна характеристика функціональних стилів 
німецької та української мов. Класифікація 
функціональних стилів. 

2 0,5 

2. Елементи стилю як змінна величина. Домінуючі 
елементи стилю. Стильова ознака. Стилістичне 
забарвлення. Компоненти стилістичного забарвлення. 
Стилістичні пласти в німецькій та українській мовах. 

2 0,5 

3. Питання порівняльної стилістичної лексикології. 
Лексичні елементи стилю. Стилістично диференційована 
та недиференційована лексика. Стилістичні аспекти 
синонімії, антонімії, омонімії в німецькій та українській 
мовах.  

2 1 

4. Порівняльна характеристика стилістичного забарвлення 
лексем в німецькій та українській мовах. 

2 1 

5. Порівняльна фразеостилістика. Стилістичний потенціал 
стійких словосполучень. Фразеологізми, їх різновиди та 
стилістичні функції. Проблеми перекладу 
фразеологічних одиниць. 

4 1 

6. Стилістичні аспекти словотворення. Транспозиція, 
словосклад, афіксація, словоскорочення. Експресивне 
словотворення та його роль в німецькій та українській 
мовах. 

2 1 

7. Питання порівняльної стилістичної граматики. 
Граматичні елементи стилю. Морфологія з точки зору 
стилістики. Порівняльна характеристика стилістичного 
потенціалу німецького та українського синтаксису. 
Стилістичні можливості різновидів речень. 

2 1 

8. Тропи та їх функції. Класифікація тропів та фігур. 
Фігури субституції (тропи) в німецькій та українській 
мовах.  

2 1 

9. Стилістичні фігури. Фігури адиції: повтори, фігури 
протилежності, накопичення. Фігури елімінації, 
позиційні фігури.  

2 1 

10. Порівняльна характеристика засобів гумору та сатири в 
німецькій та українській мовах.  

- - 

11. Загальні проблеми макростилістики. Контекст. 
Композиція. Композиційно-мовленнєві форми: 
повідомлення, розповідь, опис, динамічний опис, 
характеристика та їх функціонування в німецькій та 
українській мовах. 

2 1 

12. Архітектоніко-мовленнєві форми: пряма, непряма та 
невласне-пряма мова, способи їх передачі в німецькій та 

2 1 
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№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

українській мовах. Монолог, діалог, полілог. 
 Усього  24 9 

 
5. Теми семінарських  занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

1. Тема 9. Стилістичні фігури. - 0,5- 
2. Тема 10. Порівняльна характеристика засобів гумору та 

сатири в німецькій та українській мовах. 
2 - 

3. Контрольна робота. 2 0,5 
 Усього  4 1 

 
6. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

1. Порівняльна стилістика як наука. Предмет та завдання 
стилістики. Стилістика в системі наук. Основні поняття 
стилістики. Поняття стилю. Функціональний стиль.  
Загальна характеристика функціональних стилів 
німецької та української мов. Класифікація 
функціональних стилів. 

2 3 

2. Елементи стилю як змінна величина. Домінуючі 
елементи стилю. Стильова ознака. Стилістичне 
забарвлення. Компоненти стилістичного забарвлення. 
Стилістичні пласти в німецькій та українській мовах. 

2 2 

3. Питання порівняльної стилістичної лексикології. 
Лексичні елементи стилю. Стилістично 
диференційована та недиференційована лексика. 
Стилістичні аспекти синонімії, антонімії, омонімії в 
німецькій та українській мовах.  

1 4 

4. Порівняльна характеристика стилістичного забарвлення 
лексем в німецькій та українській мовах. 

2 4 

5. Порівняльна фразеостилістика. Стилістичний потенціал 
стійких словосполучень. Фразеологізми, їх різновиди та 
стилістичні функції. Проблеми перекладу 
фразеологічних одиниць. 

2 4 

6. Стилістичні аспекти словотворення. Транспозиція, 
словосклад, афіксація, словоскорочення. Експресивне 
словотворення та його роль в німецькій та українській 
мовах. 

1 3 

7. Питання порівняльної стилістичної граматики. 
Граматичні елементи стилю. Морфологія з точки зору 
стилістики. Порівняльна характеристика стилістичного 
потенціалу німецького та українського синтаксису. 
Стилістичні можливості різновидів речень. 

1 4 
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8. Тропи та їх функції. Класифікація тропів та фігур. 
Фігури субституції (тропи) в німецькій та українській 
мовах.  

2 4 

9.  Стилістичні фігури. Фігури адиції: повтори, фігури 
протилежності, накопичення. Фігури елімінації, 
позиційні фігури.  

1 3 

10. Порівняльна характеристика засобів гумору та сатири в 
німецькій та українській мовах.  

1 4 

11. Загальні проблеми макростилістики. Контекст. 
Композиція. Композиційно-мовленнєві форми: 
повідомлення, розповідь, опис, динамічний опис, 
характеристика та їх функціонування в німецькій та 
українській мовах. 

1 4 

12. Архітектоніко-мовленнєві форми: пряма, непряма та 
невласне-пряма мова, способи їх передачі в німецькій та 
українській мовах. Монолог, діалог, полілог. 

1 3 

13. Підготовка до контрольної роботи. 2 2 
 Усього  26  44 

 
7. Методи контролю 

 
Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час 

практичних (семінарських) занять, так і в кінці тематичного блоку (тест) та семестру 
(іспит). 

У рамках аудиторної роботи проводиться усне опитування питань, що виносяться 
на самостійне опрацювання, здійснюється поточний контроль у вигляді тестових 
завдань, стилістичного аналізу текстів.  

Курс завершується контрольною роботою, яка складається з практичних завдань. 
Заключний контроль (іспит) проводиться у формі тесту і включає в себе як 

теоретичні, так і практичні завдання.  
 

8. Схема нарахування балів 
 

Приклад для екзамену 
Поточний контроль та самостійна 

робота Разом Екзамен Сума 

Розділ 1  
60 

(20 відвідування + 
40 поточна успішність) 

40 100 

 
Критерії оцінювання 

Впродовж семестру проводяться письмові тестові роботи, побудовані за принципом 
множинного вибору, та виконується самостійний письмовий лінгвостилістичний аналіз 
тексту. 
У кінці семестру проводиться контрольна робота, що складається з тестового завдання (30 
хв.) та завдання на лінгвостилістичний аналіз тексту (60 хв.). 

Тестові завдання містять по 10 запитань, кожне з яких має 4 варіанти відповіді. За 
кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал: 

Кількість 
правильних 
відповідей 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 
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Кількість балів 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 
Письмове завдання з лінгвостилістичного аналізу тексту оцінюється таким чином: 
 

Якість виконання роботи 
 

Кількість балів 

Усі (100%) або майже всі (90 %) стилістичні явища тексту визначені 
правильно, стилістичний потенціал мовних одиниць описаний повно 
та точно. Робота не містить жодних або лише поодинокі лексико-
граматичні помилки. 

30 – 25 

Більшість (80 – 70 %) стилістичних явищ тексту визначені 
правильно, стилістичний потенціал мовних одиниць описаний точно, 
але дещо неповно. Робота містить незначну кількість лексико-
граматичних помилок. 

24 – 19  

Половина (50 %) або дещо більше, ніж половина (60 %) 
стилістичних явищ тексту визначені правильно, але стилістичний 
потенціал мовних одиниць описаний не завжди точно та неповно. 
Робота містить значну кількість лексико-граматичних помилок. 

18 – 13  

Менше, ніж половина (40 – 30 %) стилістичних явищ тексту 
визначені правильно, стилістичний потенціал мовних одиниць 
описаний неточно та неповно. Робота містить багато лексико-
граматичних помилок. 

12 – 7  

Лише незначна частина (20 – 1 %) стилістичних явищ тексту 
визначені правильно, стилістичний потенціал мовних одиниць 
описаний неправильно та неповно. Робота містить багато лексико-
граматичних помилок. 

6 – 1  

Робота не виконана. 0 
 
До підсумкового семестрового контролю допускаються студенти, які засвоїли 

не менше 50% навчального матеріалу і набрали не менше 30 балів (50 %). 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 
для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно 
зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 
1-49 незадовільно не зараховано 

 
9. Рекомендована література 

Основна література 
1. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. – Moskau, 1975. 
2. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. – Москва, 1983. 
3. Брандес М.П. Практикум по стилистике немецкого языка. – Москва, 1983. 
4. Сотникова С.І. Конспект лекцій з курсу стилістики німецької мови. – Харків, 2002. 

– 56 с. 
5. Сотникова С.І. Деякі питання стилістики німецької мови. – Харків, 2003. – 56 с. 

 
Допоміжна література 

1. 6. Büchele M., Hindelang F. Sprache und wir. – Neusäß, 1982. 
2. Faulseit D. Gutes und schlechtes Deutsch. – Leipzig, 1975. 
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3. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 1975. 
4. Iwanenko S.M. Interkulturelle Stilistik der deutschen und ukrainischen Sprache: 

Vorlesungsreihe. – К.: Національний педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова, 2011. – 174 с. 

5. Iwanenko S.M., Karpus A.K. Linguostilitische Textinterpretation. – Kiew, 1998.  
6. Riesel E. Theorie und Praxis der linguostilistischen Textinterpretation. – Moskau: 

Hochschule, 1974.  
7. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – Moskau, 1963. 
8. Silman T.I. Stilanalysen. – L., 1969. 
9. Бессмертная Н.В., Грудинина Г.К. Лингвостилистическая интерпретация текста.  
10. Брандес М.П. Стилистика текста: учебник для студентов и аспирантов / М.П. 

Брандес. – 3-е изд. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 416 с. 
11. Долинин К.А. Интерпретация текста: учеб. пособие для пед. ин-тов / К.А. Долинин. 

– М.: Просвещение, 1985. – 288 с.   
12. Домашнев А. И. Интерпретация художественного текста. – М., 1989. 
13.  Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272с. 
14. Лерхнер Г., Фирле М.. Введение в лингвистический анализ и интерпретацию 

художественного текста. – Воронеж, 1991. 
15. Одинцов В.В. Стилистика текста / В.В. Одинцов; отв. ред. А.И. Горшков. – М.: 

Наука, 1980. – 263 с. 
16. Тимченко Є.П. Порівняльна стилістика німецької та української мов. – Вінниця: 

Нова книга, 2006. – 240 с. 
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. http://www.coli.uni-sb.de/~stwa/work/ref3.htm 
2. http://gedichte.xbib.de/gedichte-begriffe.html 
3. http://www.huberoliver.de/3_1.html 
4. http://www.ni.schule.de/~pohl/lernen/technik/techn_02.htm 
5. http://www.uni-magdeburg.de/~iphi/ms/hyper.html 
6. http://www.uni-potsdam.de/u/slavistik/vc/rlmprcht/textling/skripte/skr_kohaerenz.htm 

 
 

http://www.coli.uni-sb.de/%7Estwa/work/ref3.htm
http://gedichte.xbib.de/gedichte-begriffe.html
http://www.huberoliver.de/3_1.html
http://www.ni.schule.de/%7Epohl/lernen/technik/techn_02.htm
http://www.uni-magdeburg.de/%7Eiphi/ms/hyper.html
http://www.uni-potsdam.de/u/slavistik/vc/rlmprcht/textling/skripte/skr_kohaerenz.htm
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