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 ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Порівняльна стилістика іспанської та української 

мов” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  – 

денна форма навчання. 

 

Програма навчальної дисципліни “Порівняльна стилістика іспанської та української 

мов” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів – заочна 

форма навчання. 

  

спеціальності  

035 філологія 

 

спеціалізації 

Романські мови та літератури   

1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 

створення теоретичної бази, необхідної для успішного формування та подальшого 

розвитку навичок перекладацької діяльності, у підготовці до самостійної розробки 

окремих питань стилістики  англійської та української мов та ведення науково-

дослідницької роботи. У курсі викладаються головні положення стилістики англійської 

мови у порівнянні з українською. Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних 

лінгвістичних дисциплін (лексикологія, граматика, лінгвокраїнознавство, 

перекладознавство), адже перекладацька компетенція потребує не тільки високого 

практичного рівня мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних 

закономірностей функціонування мовної системи.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 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  – 1,8  (денна форма); 3 (заочна форма). 

 1.4. Загальна кількість годин  – 54 год (денна форма); 90 год (заочна форма). 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Нормативна  

Рік підготовки 

4-й 6-й 

Семестр 

8-й 11-й 

Лекції 

30 год. 10 год. 

Самостійна робота 

24 год. 80 год. 



2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Основні положення порівняльної стилістики 

Тема 1. Objeto de estudios estilísticos.  

Noción del estilo. Etapas históricas de la ciencia. Lo específico en los estudios estilísticos en 

España y Ucrania. Determinación del estilo.  

Conceptos fundamentales de la estilística: connotación, denotación, norma estilística, función 

estilística. 

Тема 2.  Tropos como medio de percepción figurada de la realidad.  

Su función cognitiva y valorativa. Metáfora, metonimia, sinécdoque. Métafora y símil: lo común 

y lo distintivo. Epítetos. Hipérbole. Eufemismos. Figuras sintácticas: gradación, reiteración, 

antítesis, pregunta retórica. 

Тема 3. Estilística funcional como ciencia. 

 Su desarrollo en España y Ucrania. Estratificación de estilos funcionales. Concepto del rasgo 

distintivo del estilo. Carácter histórico del estilo funcional.  

Тема 4. El estilo coloquial.  

Sus rasgos principales en los dos idiomas: carácter improvisado, predominio de valoraciones 

subjetivas, irreversibilidad, carácter situacional, etc.  

Particularidades fónicas del estilo coloquial. Consonantismo y vocalismo. El nivel morfológico: 

prefijos, sufijos, género, economía lingüística, cambios semánticos en el sistema de tiempos; 

pronombre: refuerzo de la modalidad subjetiva. 

El léxico coloquial. Jerga. Estudios de la jerga ucraniana. Sintaxis: dislocación semántica, 

economía y redundancia, segmentación, preposición del rema. 

Тема 5.  Estilo oficial.  

Historia del estilo oficial español y ucraniano. Morfología (cortesía excesiva, desemantización 

del verbo, etc.). Léxico. 

Тема 6. Estilo ciéntifico.  

Historia. Factores extralingüísticos. Morfología: predominación de sustantivos y adjetivos, 

enhilamiento de los casos, infinitivos en función de complemento modificador. Sintaxis.  

Estilo científico: tres capas principales, desplazamiento léxico Problemas de préstamos en el 

español y el ucraniano: peligros y soluciones. 

Calcos supérfluos en los dos idiomas. Redacción estilística.  

Тема 7.. Estilo publicista:  

rasgos esenciales, géneros periodísticos. Léxico. Morfosintaxis. Redacción estilística. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л с лаб

. 

інд. с. 

р. 

л с ла

б. 

інд

. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Розділ 1. Основні положення порівняльної стилістики іспанської та української мов   

Тема 1. Objeto de 

estudios estilísticos.  

7 4 - - - 3 11 1 - - - 10 

Тема 2.  Tropos  10 5 - - - 5 14 2 - - - 12 

Тема 3. Estilística 

funcional como 

ciencia. 

9 5 - - - 4 14 2 - - - 12 



Тема 4. El estilo 

coloquial.  

7 4 - - - 3 13 1 - - - 12 

Тема 5.  Estilo 

oficial.  

7 4 - - - 3 13 1 - - - 12 

Тема 6. Estilo 

ciéntifico.  

7 4 - - - 3 13 1 - - - 12 

Тема 7. Estilo 

publicista 

7 4 - - - 3 12 2 - - - 10 

Разом 54 30 – – – 24 90 10 – – – 80 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

Програмою не передбачаються 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Форма контролю 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Objeto de estudios 

estilísticos.  

3 10 Включено до 

підсумкового 

контролю 

2 Tropos  5 12 Включено до 

підсумкового 

контролю 

3 Estilística funcional como 

ciencia. 

4 12 Включено до 

підсумкового 

контролю 

4 El estilo coloquial.  3 12 Включено до 

підсумкового 

контролю 

5 Estilo oficial.  3 12 Включено до 

підсумкового 

контролю 

6  Estilo ciéntifico.  3 12 Включено до 

підсумкового 

контролю 

7 Estilo publicista 3 10 Включено до 

підсумкового 

контролю 

 Разом 24 80  

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Програмою не передбачаються. 

 

7. Методи контролю 

• опитування  

• письмова розгорнута відповідь  

• спостереження 



• співбесіда 

• тестування 

• іспит 

             

                                                            

8. Схема нарахування балів 

 

 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзамен Сума 

Розділ 1 

60 40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

5 10 5 10 10 10 10 

 

Форми контролю: 

на іспиті – формалізований тест 

 

Критерії оцінювання:  

 

Оцінювання складається з двох компонентів: (1) робота в семестрі (60 балів); (2) іспит 

(40 балів) 

(1). Робота в семестрі. Студент отримує бали за письмові відповіді на заняттях (40 б) і 

відвідування лекцій (20 б). 

Розгорнута письмова відповідь на запитання дається на останньому занятті. 

Критерії оцінювання та бали: 

40 б: розгорнута, максимально повна відповідь; 

35 б: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої інформації, яка, проте, не має 

ключового значення; 

30 б: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення певної частини інформації; 

20 б: відповідь в припустимому обсязі, певна частина інформації пропущена, наявні 

окремі помилки; 

10 б: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна частина інформації 

пропущена, наявні серйозні помилки; 

0 б: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша частина ключової інформації; 

інформація перекручена або спотворена / відсутність відповіді взагалі. 

 

Відвідування занять. Бали знімаються за необґрунтовані пропуски занять: 

0 – 1 пропуск: 20 б 

2 – 3 пропуски: 15 б 

4 – 6 пропусків: 10 б 

7 – 9 пропусків: 5 б 

У випадку коли студент необґрунтовано пропустив більше 50% лекцій бали за цей 

компонент не нараховуються. 

(2). іспит: проходить у формі формалізованого тесту за принципом множинного вибору 

(25 запитань з 4 варіантами відповіді кожне) 

 

Критерії оцінювання та бали: 

36 – 40 б: 90 – 100% 

32 – 35 б: 80% – 89% 

28 – 31 б: 70% – 79% 

24 – 27 б: 60% – 69% 

20 – 23 б: 50% – 59 % 



 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Carreter F. L. Lengua española: Historia, teoría y práctica. (En 2 vol). – Salamanca: Anaya, 

1975.  

2. La España del cambio: Selección de textos periodísticos sobre la España actual. – Warzsawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. 

3. Shishkova T.N., Popok J.C.L. Estilística de la lengua española. – Минск: Вышэйшая 

школа, 1989. 

4. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне “Я”. – К.: 

Академія, 2001. 

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1982. 

6. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту. – 

К., 1970. 

Допоміжна література 

1. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. – К.: Основи, 2004. 

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2005. 

3. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. 

4. Чередниченко І. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К.: 

Радянська школа, 1962. 
 

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

 

1. Методичні матеріали кафедри романської філології та перекладу. 

2. es.wikipedia.org 

 

 

 


