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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Контрастивна стилістика» 
1. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

2. Спеціальність: 035 Філологія 
3. Освітня програма (освітньо-професійна): Філологія (Прикладна лінгвістика (німецька 

мова) і Германські мови та літератури (переклад німецька мова включно)) 

4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: Контрастивна стилістика 

6. Викладачі: Білоус Ольга Іванівна –  старший викладач кафедр перекладу прикладної та 

загальної лінгвістики 

7. Статус дисципліни: нормативна 

8. Курс, семестр: ІІІ курс, 6 семестр. 

9. Кількість кредитів: 3. Всього  академічних годин - 90; лекцій 18 годин, практичних 

занять 16 годин, самостійної роботи 56 годин. 

10. Опис дисципліни (мета, завдання, результати, зміст і структура, форми контролю):  

 

Мета викладання дисципліни: Мета стилістики:дослідити закономірності використання 

мови у різних сферах суспільного життя, тобто її функціональні стилі і їх мовленнєву 

системність. 

 

11.Завдання вивчення дисципліни: 

 

Завданням лекцій зі  контрастивної стилістии  є 

1. ознайомлення студентів із сучасними дослідженнями з основних проблем 

лінгвістичної стилістики сучасної німецької та української  мови, з різними методами 

стилістичних досліджень, 

2. Окреслити основні критерії розрізнення стилів мовлення 

3. Виявити особливості використання мовних одиниць в різних сферах людської 

діяльності 

4. Простежити потенціал німецької та української мов в різних стильових ситуаціях 

5. Розкрити закономірності стилістичної норми на всіх рівнях. 

Практичні заняття повинні поширити знання лекційного курсу, розвивати у студентів вміння 

розпізнавати і пояснювати явища, характерні для стилістичного рівня, виробити у студентів 

навички стилістичного розбору і тлумачення тексту, систематизувати та спів ставити 

зображувально-виражальні засоби німецької та української мов, прослідкувати 

лінгвостилістичні та естетичні закономірності перекладу з німецької мови на українську.  

12.Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за 

вибором «Контрастивна стилістика» студенти повинні  вміти: 

1)   розрізняти особливості мовлення в різних сферах функціонування мови ( повсякденній, 

офіційній, науковій, публіцистичній сферах і в художній літературі); 

2)    розрізняти особливості мовлення в різних мовленнєвих ситуаціях; 

3)    свідомо відбирати мовно-стилістичні засоби для повноцінної та ефективної передачі 

відповідної інформації та переклада  українською мовою; 

4)    мати базові теоретичні знання програми питань: 

а) вузлові питання стилістики (визначення стилістики; функціональні стилі, 

екстралінгвістичні фактори; лінгвостилістична специфіка мовлення; стилістичне значення); 

б) лексика та фразеологія сучасної німецької та української  мови в стилістичному аспекті;  

в) граматичний стрій німецької мови в стилістичному аспекті; 

г) образні вирази та спеціальні лексико-граматичні фігури в мікро- та макростилістичному 

аспекті;                                             
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5)  свідомо відбирати стилістичні ресурси сучасної німецької мови з метою використання їх 

при перекладі. 

6)    мати уяву про основні напрямки й тенденції розвитку стилістики як науки; 

  ( основні поняття фонетичної й графічної стилістики) 

13.Зміст і структура: курс складається з 2-х тематичних блоків : (1) Основні визначення 

стилістики. Предмет та завдання (2) Засоби образності. 

14. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни «Контрастивна стилістика» здійснюється за 

допомогою контрольних опитувань або шляхом аудиторного тестового контролю з 

теоретичних питань. Написання 2-х модульних контрольних робіт, виконання  домашніх 

завдань, завдань самостійної роботи. Поточний контроль здійснюється на кожному 

практичному занятті відповідно конкретним цілям, під час індивідуальної роботи викладача зі 

студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно. Оцінка за модуль визначається як 

сума оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної роботи (у балах) та оцінки 

модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та 

практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.  

Підсумковий контроль. З дисципліни «Контрастивна стилістика» передбачена у 6 семестрі 

така форма семестрового контролю, як екзамен, який проводиться згідно розкладу 

екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни розраховується 

як сума балів за результатами поточного контролю та самостійної роботи (60 балів) та 

екзаменаційної оцінки (40 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та національною шкалою 

оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, які повністю виконали 

навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за кредитно-трансферною 

накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат 

семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно), за шкалою ЄКТС – підсумки семестрового контролю заноситься у Відомість 

обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та оформлена відомість обліку 

успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем. У випадку 

отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за результатами семестрового контролю, студент 

обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості. 

Форми організації контролю знань. Оцінювання проводиться за видами навчальної 

діяльності: ЛК – лекційний контроль з теоретичного лекційного матеріалу;  П – пактичні з 

теоретичного лекційного матеріалу; СРТ – опанування та захист самостійно вивченого 

теоретичного матеріалу;   ПЗ – підготовка до занять та опанування практичних навичок; 

МКР – модульна контрольна робота. 

15. Навчально-методичне забезпечення.  

Перелік та зміст начально-методичного забезпечення вивчення курсу за вибором 

«Контрастивна стилістика» включає в себе: – конспект або розширений план лекцій з курсу 

«Контрастивна стилістика»; – тематичні плани лекцій, практичних занять, самостійної 

роботи студентів.  
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