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Завдання Програма вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна типологія англійської та
української мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму 0203 Гуманітарні науки, спеціальності 7.02030302 Мова і
література. Метою викладання навчальної дисципліни “Порівняльна типологія” є озброїти майбутніх
вчителів вмінням знаходити й ефективно використовувати при навчанні іноземному мовленню спільні та
відмінні риси в системі фонетичних, фонологічних, лексичних, граматичних і стилістичних явищ
англійської та української мов. та виявити ізоморфні та аломорфні явища в мікросистемах англійської та
української мов і методом зіставлення показати їх у системі кожної мови зокрема. Особливо великого
значення у зв’язку з цим має надаватися характеристиці аломорфних явищ у відповідних підсистемах
порівнюваних мов.
Результати навчання:
знати:класифікацію мов за їх походженням; одиниці відповідних мовних рівнів – звук
/фонема/морфема, слово /лексема/, синтаксема, а також притаманні їм у кожній мові різні особливості, в
яких знаходять прояв ізоморфні та аломорфні риси метамови та порівнюваної з нею мови;типологічні
характеристики морфологічних категорій частин мови, різних фонетичних /фонологічних/ та синтаксичних
явищ, які є ізоморфними чи аломорфними для відповідних підсистем англійської та української мов.
вміти:розрізняти "типове у мові” і “тип мови”, повні та часткові мовні універсалії, метамову та
мову-еталон;розповідати про історію та методи типологічних досліджень; виділяти ізоморфні й аломорфні
явища у системах голосних та приголосних (якісні та кількісні відмінності), основні фонологічні опозиції в
системі консонантизму зіставлюваних мов;впізнавати наголос (типи наголосу в зіставлюваних мовах), ритм
(ізохронна ознака англійського ритму), інтонацію; пояснювати без афіксальний спосіб словотворення і його
значення в англійській мові; типи структурно-семантичних моделей словотвору в англійській та
українській мовах; афіксальний спосіб;надавати типологічну характеристику іменника, дієслова та інших
частин мови;розуміти типологію словосполучення,простого та складного речення.
Анотація дисципліни:Порівняльна типологія в колі інших лінгвістичних наук. Історія
типологічних досліджень, базові поняття, методи дослідження. Ізоморфні та аломорфні явища в
мікросистемах англійської та української мов і зіставний показ їх у системі кожної мови. Типологія
фонетичних і фонологічних систем. Основні фонологічні опозиції в системі голосних та приголосних у
зіставлюваних мов. Відмінності англійської та української інтонації та наголосу. Типологія морфологічних
систем. Іменник. Дієслово. Прикметник. Прислівник. Займенник. Частки та вигуки. Артиклі. Типологія
лексичних систем. Порівнювати лексику на рівні окремого слова, лексико-семантичної групи слів і
загальних лексико-семантичних категорій. Аналізувати типологію словотвірних систем. Запозичення.
Неологізми. Особливості лексичних запозичень у порівнюваних мовах. Типологія синтаксичних

систем: прості, складно-сурядні та складно-підрядні. Комунікативні типи речення
порівнювальних мовах.
Пререквізит: Іноземна мова (англійська)
Кореквізит:Актуальні питання германської філології. Лінгвістика англомовного тексту.
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