
Анотація навчальної дисципліни 
Назва: Порівняльна стилістика німецької та української мов 

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. 

Тип: дисципліна професійної і теоретичної підготовки 

Термін вивчення: 8-й семестр (денне відділення) 

Кількість кредитів: 1,5 

Метою викладання навчальної дисципліни є  

формування у студентів уміння аналізувати та порівнювати стилістичні засоби 

німецької та української мов та правильно вживати їх у різних комунікативних ситуаціях. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є  

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. 

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

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 та 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. Студенти мають також оволодіти навичками свідомого відбору 

стилістичних засобів для ефективної передачі відповідної інформації, уміти правильно 

використовувати різноманітні композиційно-мовленнєві форми, писати курсові та 

дипломні роботи, присвячені проблемам порівняльної стилістики. 

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота 

Методи викладання: лекції і практичні завдання 

Методи оцінювання: Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною 

шкалою і закінчуються іспитом. 

Мова викладання: німецька, українська. 


