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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Порівняльна стилістика англійської 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 і літератури (переклад включно) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 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.  

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з історією 

розвитку, методологією, сучасним станом та перспективами розвитку стилістики 
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 – 1,5 
Заочна форма навчання – 5  
 
1.4. Загальна кількість годин  
Денна форма навчання – 54  
Заочна форма навчання – 150  

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

4-й 6-й 
Семестр 

8-й 11-й 
Лекції 

28 год. 10 год. 
Практичні, семінарські заняття 

– – 
Лабораторні заняття 

– – 
Самостійна робота 

26 год. 140 год. 
Індивідуальні завдання  

Не передбачено 
 

1.6. Заплановані результати навчання 
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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 фонетично стилістичних лексико-
семасіологічних синтактико-стилістичних засобів та функціональних стилів англійської та 
української мов.  

вміти: організувати теоретичне дослідження у галузі стилістики англійської мови; 
використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Основні положення порівняльної стилістики англійської та української 

мов.  
Тема 1. Функціональні стилі англійської та української мов. Особливості 

наукового, офіційно-ділового, газетного, публіцистичного, художнього стилів.  
Тема 2. Стилістична семасіологія. Стилістичні засоби субституції (гіпербола, 

літота, метонімія, метафора, синекдоха, перифраз, епітет, антономазія, персоніфікація, 
іронія) та комбінації (порівняння, оксиморон, антитеза, клаймекс, зевгма, каламбур) в 
англ. та укр. мовах  

Тема 3. Стилістичний синтаксис. Еліпсис, повтори, паралельні конструкції, 
інверсія, риторичні запитання в англ. та укр. мовах. 
 

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. Основні положення порівняльної стилістики англійської та української мов.  
Тема 1. 
Функціональні стилі 
англійської та 
української мов.  

20 10 – – – 10 54 4 – – – 50 

Тема 2. Стилістична 
семасіологія.  

17 9 – – – 8 48 3 – – – 45 

Тема 3. 
Стилістичний 
синтаксис.  

17 9 – – – 8 48 3 – – – 45 

Разом за розділом 1 54 28 – – – 26 150 10 – – – 140 
Усього годин  54 28 – – – 26 150 10 – – – 140 

 
4. Теми лекцій 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна заочна 

1 Предмет порівняльної стилістики англійської та 
української мов 

2 1 

2 Система основних понять порівняльної стилістики 2 1 
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англійської та української мов 
3 Поняття функціонального стилю. Функціональні стилі 

англійської та української мов 
2 1 

4 Фонетичні та графічні стилістичні ресурси англійської та 
української мов 

2 1 

5 Морфологічні стилістичні ресурси англійської та 
української мов 

2 1 

6 Лексичні стилістичні засоби англійської та української 
мов: гіпербола, літота, мейозис  

2 1 

7 Лексичні стилістичні засоби англійської та української 
мов: метонімія 

2 0,5 

8 Лексичні стилістичні засоби англійської та української 
мов: метонімічна група 

2 0,5 

9 Лексичні стилістичні засоби англійської та української 
мов: метафора 

2 0,5 

10 Лексичні стилістичні засоби англійської та української 
мов: метафорична  група 

2 0,5 

11 Лексичні стилістичні засоби англійської та української 
мов: оксиморон, антитеза, парадокс 

2 0,5 

12 Лексичні стилістичні засоби англійської та української 
мов: зевгма, каламбур 

2 0,5 

13 Синтаксичні стилістичні засоби англійської та 
української мов: редукція синтаксичної структури 

2 0,5 

14 Синтаксичні стилістичні засоби англійської та 
української мов: розбудова синтаксичної структури 

2 0,5 

 Разом:  28 10 
 

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 
26 140 

 Разом  26 140 
 

6. Індивідуальні завдання 
Програмою не передбачаються. 

 
7. Методи контролю 

• опитування  
• письмова розгорнута відповідь  
• спостереження 
• співбесіда 
• тестування 
• іспит 

 
8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 

(залікова 
Сума 

 Розділ 1 Контрольна робота, Індивідуальне Разом 



 6 

Т1 Т2 Т3 передбачена 
навчальним планом 

завдання робота) 

20 20 20 – – 60 40 100 
 

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. Арнольд, И.В. Стилистика современного английского языка: Стилистика 
декодирования / Арнольд И.В. - 2-е изд., перераб. – Л. : Просвещение, ЛО, 1981. – 296 
с.  

2. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. Ученик. – М.: Высшая школа, 1977. – 
332 с.   

3. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник для 
студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 
224 с.  

4. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мов і дискурсивний аналіз. 
Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 240 с. 

5. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса: Учебное пособие. – 
М.: Едиториал УРСС, 2004. – 208 с.  

6. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний 
посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 464 с. 

7. Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови. Підручник. – Вінниця: 
НОВА КНИГА, 2003. – 160 с. 

 
Допоміжна література 

1. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. – СПб, 1999.  
2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. 

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

СССР, 1963. – Т.1. – 384с.; Т.2. – 391с. 
6. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. – Л.: Наука, 1984. – 136 с. 
7. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс: Учебник. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – П.: Прогресс-традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 с. 
8. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. Избр. тр. – М.: Наука, 1975. – 

559 с. 
9. Гиро П. Разделы и направления стилистики и их проблематика // Новое в зарубежной 

лингвистике. Лингвостилистика. – М.: Прогресс, 1980. – Вып. IX. – C. 35-69.  
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10. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 
1984. – 397с. 

11. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации : 
[монография] / Колегаева И. М. – Одесса : Ред. отдел обл. упр. по печати, 1991. – 
122 с. 

12. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: РАН Институт 
языкознания, 1997. – 327 с. 

13. Мацько Л.I. Стилiстика української мови : пiдручник для вузiв : / Мацько Л.I., 
Сидоренко О.М., Мацько О.М. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.  

14. Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения. – К.: Вища школа, 
1986. – 116 с.  

15. Приходько А.М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові. – Запоріжжя: 
ЗДУ, 2002. – 292 с. 

16. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 
Довкілля-К, 2006. – 716 с. 

17. Соссюр Ф де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – 695 с. 
18. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. – М.: Российск. гос. гумант. ун-т, 2001. – 

800 с. 
19. Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологи. – М.: Наука, 1987. – 604 с. 
20. Якубинский Л.П. Избранное: Язык и его функционирование. – М.: Наука, 1986. – 

207 с.  
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