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1. Мета опанування дисципліни: сформувати у студентів чітке уявлення 

про порівняльну стилістику як макростилістичну (семантико-стилістичну) 

дисципліну, що порівнює змістовні та стилістичні моменти оригіналу і 

перекладу, а також як макролінгвістичну дисципліну, що враховує 

лінгвістичні та екстралінгвістичні (літературознавчі, історико-культурні та 

ін.) фактори; ознайомити студентів з сучасним станом науки про стилістику 

англійської й української мов, розвиток у студентів вміння робити самостійні 

висновки, аналізувати стилістичні явища, працюючи з мовним матеріалом. 

 

2. Завдання:  

1. Ознайомити студентів з теоретичними положеннями дисципліни; 

2. Розвинути у студентів вміння й навички порівняльно-стилістичного 

аналізу; 

3. Сприяти розвитку у студентів навичок застосування здобутих теоретичних 

знань на конкретному мовному матеріалі; 

4. Навчити студентів літературному перекладу різножанрових текстів; 

використанню вивченого матеріалу з порівняльної стилістики для 

проведення глибокого стилістичного аналізу, що ґрунтується на всебічному 

порівнянні та співвіднесенні стилістичних одиниць, засобів їх вираження та 

перекладу в англійській та українських мовах. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 принципів літературного перекладу різножанрових текстів;  

 основних понять і категорій стилістики (понятійний апарат, 

лінгвостилістична термінологія: стиль, стиль мови і стиль мовлення, 



конотація, стилістичне значення, стилістичні засоби, стилістема, 

експресивність, стилістичні норми тощо); 

 основних принципів та критеріїв класифікації та внутрішньо-жанрової 

диференціації стилів; 

 витоків, формування і становлення функціональних стилів української та 

англійської літературної мови, основних етапів їх розвитку;  

 норм сучасної української та англійської літературної мови, як усного, 

так і писемного мовлення; 

 стилістичних ресурсів мови (стилістичний інвентар мови) та 

закономірностей функціонування мовних одиниць усіх рівнів у межах 

кожного зі стилів; 

 знати основні категорії стилістики та можливості їх втілення в 

порівняльних мовах; 

 матеріалу з порівняльної стилістики для проведення глибокого 

стилістичного аналізу, що ґрунтується на всебічному порівнянні та 

співвіднесенні стилістичних одиниць, засобів їх вираження та перекладу в 

англійській та українських мовах; 

 основних напрямки стилістичного аналізу тексту з елементами 

порівняння, враховуючи усі фактори стилістичного дискурсу. 

застосування знань і розумінь:  

 уміння та навички аналізувати мовні явища з функціональної точки зору, 

виділяти і визначати стилістичні якості мовних одиниць усіх рівнів у 

текстах різних стилів на тлі міжстильових, стилістично нейтральних 

мовних засобів;  

 визначати жанрово-стильові та мовні ознаки текстів;  

 помічати й оцінювати стилістичні ефекти в тексті та виявляти стилістичні 

засоби, за допомогою яких вони досягаються; 

 досконало володіти стилістичними прийомами та способами 

використання мовних ресурсів залежно від комунікативної ситуації; 

 розрізняти основні напрямки стилістичного аналізу тексту з елементами 

порівняння, враховуючи усі фактори стилістичного дискурсу; 

 виділяти з тексту тропи та фігури мови в типологічному плані; 

 аналізувати явища синонімії та антонімії в порівнювальних мовах; 

володіти навичками адекватного перекладу художніх текстів, враховуючи 

стилістичні особливості мови оригіналу та перекладу; 

 розповісти про зв’язок стилістики з іншими лінгвістичними науками 

(зокрема фонетикою, лексикологією, граматикою), розуміти завдання 

новоутворених міждисциплінарних наук; 



 розрізняти різновиди мови та їх особливості; 

 визначати і розмежовувати стилістичні прийоми та експресивні засоби 

мови; 

 ідентифікувати нейтральну і стилістично марковану лексику мови; 

 знаходити в тексті (висловлюванні) стилістичні прийоми та експресивні 

засоби, визначати їх функції, здійснювати аналіз художнього тексту на 

фонетичному, морфологічному, синтаксичному, семантичному рівнях; 

 виявляти особливості індивідуального стилю автора в художньому тексті; 

 володіти технікою стилістичного аналізу художнього тексту; 

 визначати приналежність тексту до того чи іншого функціональному 

стилю, аргументувати свою точку зору на основі викладу критеріїв 

диференціації функціональних стилів. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Стилістика як мовознавча наука. 

Тема 2. Порівняльний аспект лексичних засобів стилістики в порівнювальних 

мовах. 

Тема 3. Своєрідність стилістичної трансформації фразеологізмів в 

англійській та українській мовах. 

Тема 4. Риси подібності та відмінності в стилістиці української та англійської 

мов на рівні семасиології. 

Тема 5. Вплив морфологічних засобів порівнювальних мов на стилістичну 

тональність різнопланових текстів. 

Тема 6. Порівняння синтаксичних засобів стилістики англійської та 

української мов. 

Тема 7. Фонетичні явища стилістики, їх типологічна характеристика. 

Тема 8. Мовні характеристики різнопланових мовних стилів. 

Тема 9. Поняття стилістичного експерименту в двомовному плані. 
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