




ВСТУП 

 

Програма вивчення дисципліни «Порівняльна граматика основної іноземної та 

української мов» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ключові положення 

порівняльної граматики про ізоморфні/аломорфні мовні явища, морфологічні 

категорії частин мови, речення як основну комунікативну одиницю мови, 

структурні типи речень у порівнюваних мовах тощо. 

Навчальна дисципліна «Порівняльна граматика основної іноземної та 

української мов»має тісні міждисциплінарні зв’язки зпрактичною граматикою 

та фонетикою англійської мови, теорією та практикою перекладу з англійської 

мови, історією англійської мови, лінгвокраїнознавством і мовознавством. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Порівняльна морфологія англійської та української мов. 

2. Порівняльний синтаксис англійської та української мов. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є формуванні наукового уявлення 

про закони, що діють у мові; про структуру мови, системність мовних одиниць, 

їх функціонування та взаємодію. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльна граматика 

основної іноземної та української мов» є опанування граматичної будови мови 

та основних законів, за якими вона розвивається; порівняння функціонування 

граматичних категорій у рідній та іноземній мовах; виявлення спільних та 

відмінних закономірностей функціонування граматичних категорій у 

порівнюваних мовах. 

.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні 

завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, 



або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

системи наук, що формують лінгвістику; 

 Загальні, а саме: 

ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел 

ЗК8. Здатність спілкуватися рідною та іноземною (ними) мовою (мовами) 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК4. Володіння іноземною мовою (англійською та німецькою) на рівні 
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ФК7. Володіння методами і прийомами дослідження мов та здатність 

застосовувати їх у лінгвістичних і перекладознавчих дослідженнях; 

вміння проводити лінгвостилістичний та перекладознавчий аналіз 

різножанрових текстів (оригіналів і перекладів); знання базової 

термінології перекладознавства, правил бібліографічного опису; 

володіння навичками академічного письма. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

основні типологічні риси граматичних систем порівнюваних мов; 

вміти: 

 їх аналізувати. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3.0 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Порівняльна морфологія англійської та української 

мов. 



Типологія морфологічних систем порівнюваних мов. Типологічна 

характеристика іменника в порівнюваних мовах. Типологічна характеристика 

прикметника в порівнюваних мовах. Типологічна характеристика дієслова в 

порівнюваних мовах. Прислівник та категорія стану в порівнюваних мовах. 

Типологія числівника та займенника в порівнюваних мовах. Типологія 

службових частин мови в порівнюваних мовах. 

 

Змістовий модуль 2. Порівняльний синтаксис англійської та української 

мов. 

Типологія синтаксичних систем порівнюваних мов. Типологія словосполучень. 

Типологія членів речення. Типологія простого речення.Типологія складного 

речення. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. 

Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 232 с. 

2. Бровченко Т.О. Основи контрактивного аналізу мов. Київ: Вища школа, 

1982. 310 с. 

3. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської. Київ: 

Радянська школа, 1960. 157 с. 

4. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : 

Навчальний посібник. Вінниця : Нова книга, 2003. 458 с. 

5. Швачко Т. Т.  Введение  в  сравнительную  типологию  английского, 

русского   и   украинского   языков. Киев : Вища школа, 1977. 147 с. 

Допоміжна 

6. Безпояско  О.  К.  Граматика  української мови. Морфологія : Підручник. 

Київ: Либідь, 1993. 336 с. 

7. Блох М. Я. Теоретическая граматика английского языка : Учебник для 

студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов. Москва : Высш. 

школа, 1983.  383 с. 



8. Иванова И. П. Теоретическая граматика современного английского языка: 

Учебник. Москва : Высшая школа, 1981. – 285 с. 

9. Quirk R. A University Grammar of English. Москва: Высш. школа, 1982. 391 с. 

Інформаційні ресурси 

1.Cambridge Dictionary– Online resource. – Access : 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

2. Soft skills: універсальні навички європейського рівня [Електронний ресурс] 

/Іламі Ясна. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://studway.com.ua/soft-

skills/. 

 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, написання 

реферату на обрану тему, тестування, підсумкова контрольна робота, відповідь 

на іспиті. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/

