




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів–

3.0 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

Нормативна 

 
Освітньо-професійна 

програма «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно)» 

Модулів – 2 
Спеціальність 

035 Філологія 

 

Спеціалізація 

035.041 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –90 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

14 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год.  

 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 3.0 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування наукового уявлення про закони, що діють у мові; про 

структуру мови, системність мовних одиниць, їх функціонування та взаємодію. 

 

Завдання: 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. 

 

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 

B2 за шкалою Ради Європи 

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 студент повинен 

знати: 

основні типологічні риси граматичних систем порівнюваних мов; 

вміти їх аналізувати. 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1.  

Порівняльна морфологія англійської та української мов. 

Змістовний модуль 2.  

Порівняльний синтаксис англійської та української мов. 

  



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. 

Порівняльна морфологія англійської та української мов 

Тема 1.Типологія 

морфологічних 

систем порівнюваних 

мов 

12 2 2  8      

Тема 2. Типологічна 

характеристика 

іменника та 

прикметника в 

порівнюваних мовах 

12 2 2  8      

Тема 3. Типологічна 

характеристика 

дієслова, 

прислівника та 

категорія стану в 

порівнюваних мовах 

12 2 2  8      

Тема 4. Типологія 

числівника, 

займенника та 

службових частин 

мови в порівнюваних 

мовах 

12 2 2  8      

Разом за змістовим 

модулем 1 

48 8 8  32      

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. 

Порівняльний синтаксис англійської та української мов 

Тема 5.Типологія 

синтаксичних систем 

порівнюваних мов 

12 2 2  8      

Тема 6.Типологія 

словосполучень. 

Типологія членів 

речення 

12 2 2  8      

Тема 7. Типологія 

простого речення. 

Типологія складного 

18 2 4  12      



речення 

Разом за змістовим 

модулем 2 

42 6 8  28      

Усього годин 90 14 16  60      

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Типологія морфологічних систем порівнюваних мов 2  

2 Типологічна характеристика іменника та прикметника в 

порівнюваних мовах 

2  

3 Типологічна характеристика дієслова, прислівника та 

категорія стану в порівнюваних мовах 

2  

4 Типологія числівника, займенника та службових частин 

мови в порівнюваних мовах 

2  

5 Типологія синтаксичних систем порівнюваних мов 2  

6 Типологія словосполучень. Типологія членів речення 2  

7 Типологія простого речення. Типологія складного речення 4  

 Усього  16  

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Типологія морфологічних систем порівнюваних мов 8  

2 Типологічна характеристика іменника та прикметника в 

порівнюваних мовах 

8  

3 Типологічна характеристика дієслова, прислівника та 

категорія стану в порівнюваних мовах 

8  

4 Типологія числівника, займенника та службових частин 

мови в порівнюваних мовах 

8  

5 Типологія синтаксичних систем порівнюваних мов 8  

6 Типологія словосполучень. Типологія членів речення 8  

7 Типологія простого речення. Типологія складного 

речення 

12  

 Усього 60  

 

7. Методи навчання 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійного пошуку студентів;  

3. управління навчальною діяльністю;  

4. реалізація контролю за успішністю студентів 

5. тематичні дослідження 



6. підготовка доповідей, проектів, досліджень. 

8. Методи контролю 

 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; усна 

відповідь як елемент складання іспиту. 

2. Метод письмового контролю: тести, виконання підсумкової контрольної 

роботи. 

3. Метод самоконтролю. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Відвідування лекцій 14 

Відвідування практичних занять 16 

Поточна контрольна робота 1 

Поточна контрольна робота 2 

Підсумкова контрольна робота 

10 

10 

20 

Самостійна робота (реферат, доповідь, стаття, тези доповіді, презентація) 10 

Іспит 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

  



10. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Порівняльна граматика основної 

іноземної та української мов” для студентів, які навчаються за ОПП 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Порівняльна 

граматика основної іноземної та української мов” для студентів, які 

навчаються за ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Порівняльна 

граматика основної іноземної та української мов” для студентів, які 

навчаються за ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

4. Роздатковий матеріал. 

 

11. 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/ 

 

 

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

