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Метою дисципліни «Порівняльна стилістика» є 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.   

Програмні результати навчання: 
ПРН02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 
ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
ПРН08. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, 
історію мов і літератур, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності. 
ПРН09. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, описувати 
соціолінгвальну ситуацію. 
ПРН10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів 
і стилів державною та іноземними мовами. 



 

 

ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і 
процеси, що їх зумовлюють. 
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів 
різних стилів і жанрів. 
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 
уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти знає: 

- основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку стилістики англійської мови у 
порівнянні з українською;  
- науково-методологічну базу та термінологію сучасної стилістики;  
- аломорфні та ізоморфні риси стилістичних засобів та тропів, а також функціональних стилів 
англійської та української мов;  
- основні напрямки стилістичного аналізу тексту з елементами порівняння, враховуючи усі 
фактори стилістичного дискурсу.  

Здобувач вищої освіти вміє: 
- виділяти з тексту тропи та фігури мови в типологічному плані;  
- аналізувати явища синонімії та антонімії в порівнювальних мовах;  
- здійснювати порівняльний аналіз стилістичних явищ англійської та рідної мов; 
- володіти навичками адекватного перекладу різножанрових текстів, враховуючи стилістичні 
особливості мови оригіналу та перекладу;  
- використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності.  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

Назва тем, змістовних блоків 
та модулів 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійні 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Предмет и завдання 
порівнянної стилістики. 
Стилістичні ресурси 
англійської та української 
мов. 

4 2  12 

2 Тема 2. Функціональна 
стилістика. 

4 2  12 

3 Тема 3. Офіційно-діловий 
стиль. 

4 2  12 

4 Тема 4. Науковий стиль. 4 2  12 

5 Тема 5. Публіцистичний 
стиль. 

4 2  12 

6 Тема 6. Розмовний стиль. 4 2  12 



 

 

7 Тема 7. Реклама. 
Функціонально-стилістичний 
статус рекламного тексту. 

4 2  12 

8 Тема 8. Порівняльна 
характеристика 
функціональних стилів. 

Художнє (поетичне) 
мовлення. 

4 2  12 

9 Тема 9. Стилістичні аспекти 
етнолінгвістики. 

4 2  12 

10 Тема 10. Міжкультурна 
комунікація 

4 2  12 

 Всього 40 20  120 

 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 

допомогою поточного та підсумкового контролю. 
Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 

проводиться викладачем під час аудиторних занять.  
Підсумковий контроль успішності проводиться у формі екзамену, заліку.  
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ  

1. Предмет і завдання порівняльної стилістики  
2. Стилістичні ресурси англійської та української мов 
3. Порівняння 
4. Метафора 
5. Метонімія 
6. Епітет 
7. Антономазія 
8. Парафраза 
9. Евфемізм 
10. Алюзія. Цитата. Джерельна база алюзивних виразів в англійській та українській мовах 
11. Регістр мови. Критерії, що покладено в основу диференціації на мовленнєві регістри. 
12. Класифікація стилів запропонована М. Джусом. 
13. Функціональний стиль у вітчизняній лінгвістиці. 
14. Діловий лист. Різновиди ділових листів в англо-американському та українському 

справочинстві 

15. Кліше офіційно-ділового листування. Церемоніальні форми звертання 



 

 

16. Прийоми деземфази 

17. Автобіографія. Резюме 

18. Заява 
19. Ділова телефонна розмова 
20. Культура ділового мовлення 

21. Англо-американське та українське наукове мовлення 
22. Жанри наукового мовлення 
23. Загальні характеристики публіцистичного стилю 

24. Заголовок 

25. Типи видань 

26. Жанрові особливості англо-американської й української преси (коментар, рецензія, анонс) 

27. Стилістичні особливості статей бізнесово-комерційної тематики 

28. Стилістичні особливості статей культурно-мистецької тематики 
29. Стилістичні особливості статей модельного бізнесу 
30. Редукції одиниць мовних рівнів в розмовному англійському та українському мовленні. 
31. Лексичні показники розмовного мовлення 
32. Функціонально-стилістичний статус рекламного тексту. Форми, види та жанри реклами 
33. Лінгвістичні та культурні аспекти стилетворення рекламних текстів 
34. Вираженість контрастних ознак функціональних стилів в англійській та українській мовах 

35. Співвіднесеність між однотипними стилями англійської та української мов. Взаємодія 
стилів всередині порівнюваних мов. 

36. Особливості нейтрального стилю англійської та української мов 

37. Художнє (поетичне) мовлення 

38. Лінгвокультурологічна складова стилю 

39. Ввічливість 

40. Категоричність мовлення 

41. Імперативність мовлення 

42. Компліментарність мовлення  

43. Пейоративність як стратегія ввічливості 

44. Форми звертання  

45. Гендерний чинник стилетворення 

46. Засоби комізації і форми комічного 

47. Лінгвістичний гумор 

48. Культура мовлення 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Основна література 

1. Кухаренко В.А. Корнєлаєва Є.В. Конспект лекцій з дисципліни «Порівняльна стилістика» для 
студентів 3-4 курсів спеціальності 035 «Філологія» денної та заочної форм навчання. Одеса: 
ОНМУ, 2020. 74 с. 

2. Корнєлаєва Є.В., Вторнікова Ю.С. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни 
«Порівняльна стилістика» для студентів 3-4 курсів спеціальності 035 «Філологія» денної та 
заочної форм навчання. Одеса: ОНМУ, 2020. 64 с. 



 

 

3. Корнєлаєва Є.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Порівняльна стилістика» для студентів 3-4 курсів спеціальності 035 «Філологія» денної та 
заочної форм навчання. Одеса: ОНМУ, 2020. 65 с. 

4. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови. Вінниця: Нова книга, 2011. 240 с.  
Допоміжна література 

1. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. 
Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. 464 с.  
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