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ВСТУП 

Навчальна дисципліна“Порівняльна граматика” є необхідною складовою вивчення 

наук мовознавчого циклу. Вона передбачає компаративне вивчення граматичної будови 

англійської та української мов, систем граматичних категорій різних частин мови, 

встановлення спільних рис та відмінностей в організації синтаксичних одиниць. Цей курс 

спрямований на формування навичок компаративного аналізу морфологічних та 

синтаксичних особливостей мовних одиниць порівнювальних мов, розвиток лінгвістичної 

компетентності студентів, формування навичок перекладацького аналізу. Він дає змогу 

студентам опанувати комплексними знаннями про граматичну будову мов, що 

порівнюються, оволодіти відповідною термінологією, удосконалити навички граматичних 

трансформацій при перекладі. 

Метою викладання даної лінгвістичної дисципліни є ознайомлення студентів з 

типологічними особливостями англійської та української мов, комплексне компаративне 

вивчення граматичної будови порівнюваних мов, встановлення спільних та відмінних рис 

у системах граматичних категорій різних частин мови, у синтаксичній будові мов.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

– ознайомлення з теоретичним базисом порівняльної граматики;  

– визначення особливостей морфологічної структури англійської та української 

мов;  

– вивчення синтаксичної побудови англійськоїта української мов;  

– виявлення парадигматичних та синтагматичних закономірностей функціонування 

граматичних форм;  

– встановлення спільних та диференційних рис граматичних категорій 

англійськоїта української мов;  

– вивчення типів простих, складних речень в обох мовах та визначення міжмовних 

граматичних еквівалентів. 

У результаті вивчення дисципліни “Порівняльна граматика” студенти повинні:  

знати: 

- типи мов за морфологічними ознаками; 

- спільні риси та відмінності між граматичною будовою англійської та української 

мов;  

- особливості систем частин мови у порівнюваних мовах;  

- співвідношення різних граматичних категорій англійської та української мов;  

- способи відтворення компонентів граматичної будови англійської мови, що не 

мають відповідностей в українській мові;  



3 
 

- особливості організації синтаксичних одиниць упорфівнюваних мовах;  

- типи синтаксичного зв’язку; 

- відмінності у засобах вираження різних членів речення; 

- основні лінгвістичні терміни, релевантні для характеристикиграматичних 

особливостей обох мов;  

вміти: 

- вільно оперувати граматичними формами та конструкціями англійської та 

української мов в усному та писемному мовленні; 

- розпізнавати граматичні явища та вміти їх адекватно відтворювати чи 

заміщувати в мові перекладу; 

- розрізняти граматичні структури та явища під час сприйняття тексту на слух; 

- перекладати з української мови на англійську і навпаки з урахуванням 

особливостей будови обох мов; 

- здійснювати граматичний перекладознавчий аналіз тексту. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменуванняпоказник
ів 

Освітньо-професійна 

програма, рівень 

вищоїосвіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання Кількість кредитів 

ESTS – 3 

Освітньо-професійні 
програми першого рівня 
вищої освіти та освітньо- 

кваліфікаційні 
програмиза усіма 
спеціальностями 

Обов’язкова (базова) 

Кількість модулів – 2 Рік підготовки: 

2-й 2-й 
Загальна 
кількістьгодин – 90 Лекції 
Тижневих годин 
дляденної 
форминавчання: 
аудиторних – 
2самостійної 
роботи – 5 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 2 год. 

Самостійна робота 

48 год. 82 год. 

Вид контролю: екзамен 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:для 

денної форми навчання – 47% / 43%; для заочної форми навчання – 9% / 91%.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьохбальною шкалою, де «2» – незадовільно; «3» – задовільно; «4» – добре; «5» – 

відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС.  

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВНАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, міні-

лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, 

метод проектної роботи. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом 

виконання студентами: 

- тестових завдань: 

- виступівна наукових заходах; 

- підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Загальні принципи граматичного аналізу тексту.  

Тема 2. Системні відношення у мовах. 

Тема 3. Граматична будова англійської та української мов. 

Змістовий модуль 1. 

Тема 4. Порівняльна морфологія повнозначних частин мови. 

Тема 5. Порівняльна морфологія службових частин мови. 

Тема 6. Порівняльний синтаксис.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

В
сь

о
го

  у тому числі 

В
сь

о
го

 у тому числі 

л п с с.р. л п с с.р. 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Загальні принципи 

граматичного аналізу тексту. 
 2  2 6  

2 

  10 

Тема 2. Системні відношення у 

мовах. 
 2  2 6    10 

Тема 3. Граматична будова 

англійської та української мов. 
 4  4 8    2 12 

Разом за модулем 1  8  8 20  2  2 32 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Порівняльна морфологія 

повнозначних частин мови. 
 6  4 8  

2 

  15 

Тема 5. Порівняльна морфологія 

службових частин мови. 
 4  4 8    15 

Тема 6. Порівняльний синтаксис.  4  4 12  2   20 

Разом за модулем 2  14  12 28  4   50 

Екзамен            

Усього годин  90 22  20 48 90 6  2 82 
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