
ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ 

 

 

 

Курс – 2, 3 Семестр – 4, 5  

Лекції - 10 (4; 6) Екзамен – 5 семестр  

Самостійна робота - 80 (28; 52)  

Усього (годин/кредитів ECTS) - 93/3  

Контрольна робота (1) - 5 семестр 

 

 

  

Метою навчальної дисципліни  «Порівняльна граматика англійської та української мов» 

є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів вивчення граматичної будови 

англійської мови, її специфічних властивостей та закономірностей функціонування у 

співставленні з рідною мовою та з іншими іноземними мовами для більш глибокого 

осмислення універсального та специфічного у англомовній картині світу, для сприяння 

грамотному розмовному мовленню та здійсненню якісних перекладів з урахуванням 

особливостей структури  обох мов. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- ознайомити студентів з граматичною будовою сучасної англійської мови,  її 

специфічними особливостями; 

- сформувати у студентів розуміння характеру міжмовних граматичних зв’язків і 

відношень; 

- ознайомити студентів із базовими поняттями та методами досліджень у порівняльній 

типології; 

- навчити студентів розрізняти ізоморфні та аломорфні явища в граматичних системах 

англійської та української мов; 

- показати необхідність граматичних трансформацій при здійсненні перекладу за 

відсутності граматичних еквівалентів у зіставлюваних мовах;  

- формувати у студентів умінь створення і представлення презентацій на обрану 

тематику в межах навчального курсу. 

 

ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ  

 

Мета контрольної роботи – визначити ступінь опанування студентами навчального матеріалу, 

що пропонується для самостійного вивчення.  



Завдання на контрольну роботу -  Типологічний аналіз. Типологічний аналіз означає 

пошук в оригінальному англійському та українському текстах речень, що ілюструють різні 

аломорфічні особливості мов, що порівнюються.  Студент самостійно обирає твір  для 

контрольної роботи із запропонованого списку, що надається нижче. Номер в списку творів 

для контрольної роботи повинен співпадати з останньою цифрою номеру залікової книжки 

студента. У випадку невідповідності останньої цифри номеру залікової книжки і номеру 

твору в списку контрольна робота вважатиметься невиконаною. 

Твір для контрольної роботи, який виконує студент, обирається відповідно до останньої 

цифри у номері залікової книжки студента:  

 

 

 

Остання цифра  

номеру залікової 

книжки 

Твори для типологічного аналізу 

0 0 O. Henry The Gift of The Magi ,   І.Багряний «Тигролови»  

1 1 J. D. Salinger. The Catcher in the Rye,  П. Загребельний. 

Тисячолітній Миколай 

2 2 W. S. Maugham Theatre ,  І. Франко. Мій злочин 

3 3 J. Joyce The Dubliners.   В. Діброва. День народження 

4 4  O. Wilde. The Picture of Dorian Gray,   І. Франко. Захар Беркут 

5 5 R. Dahl.  Matilda , П. Мирний. Хіба ревуть воли як ясла повні? 

6 6 O. Wilde  The Happy Prince and Other Tales, М. Вовчок. 

Інститутка 

7 7 R. Dahl. Charlie and the Chocolate Factory,    М. Гоголь. Тарас 

Бульба.  

8 8 P. Travers. Mary Poppins ,  В. Москалець К. Вечірній мед 

9 9 A. Christie. The Murder on the Links,  Куліш П. Чорна рада 

 

 

ІНСТРУКЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ «ТИПОЛОГІЧНИЙ 

АНАЛІЗ ТЕКСТУ» 

 

І. В англійському творі знайдіть, 15 речень, що ілюструють аломорфічні граматичні риси 

англійської мови, тобто специфічні для англійської мови граматичні ознаки (морфологічні і  

синтаксичні).     Пронумеруйте їх і підкреслюванням виділіть необхідний фрагмент 

речення. Біля кожного речення наведіть його український переклад (з українського 

перекладу даного твору). Коротко прокоментуйте кожний аломорфізм в англійських 

реченнях в світлі контрастивного аналізу, порівнюючи з їх відповідниками в українському 

перекладі, спираючись при цьому на матеріал і терміни  лекцій 3,4,5 (тобто потрібно шукати  

ілюстрації аломорфічних рис двох мов, згаданих в лекціях, і використовувати терміни з 

лекцій, описуючи вибрані аломорфічні особливості). 

 



ІІ. Виберіть український  твір, що перекладений англійською мовою. В творі знайдіть, 10 

речень, що ілюструють аломорфічні граматичні  риси української мови, тобто специфічні 

для української мови граматичні ознаки (морфологічні і  синтаксичні),   Пронумеруйте їх і 

підкреслюванням виділіть необхідний фрагмент речення. Біля кожного речення наведіть 

його англійський переклад (з англійського перекладу даного твору). Потім під текстом 

прокоментуйте кожний аломорфізм в українських реченнях в світлі контрастивного аналізу, 

порівнюючи їх з їх відповідниками в англійському перекладі, використовуючи терміни з 

лекцій 3,4,5. 

 

Не слід повторювати риси, уникайте абсолютно ідентичних випадків. Зробіть опис кожного 

випадку коротким (3-4 речення), але досить повним, спираючись на лекції. 

Виконуючи завдання, дотримуйтесь форми, вказаної в зразку. Зразок титульної сторінки 

наведений в додатку 1. 

 

ЗРАЗОК  ТИПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

I. G.Orwell. Animal Farm Джордж Орвелл.    Ферма тварин (З анґлійської мови переклав 

ІВАН ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ) 
 

1. I have been asked to write a preface to the Ukrainian translation of Animal Farm. – Я отримав 

прохання написати передмову для перекладу «Animal Farm» на українську мову. 

 

In English the category of correlation is expressed morphologically by Present perfect 

form. It is an overt obligatory category in English. In this example the communicative function of 

the form is giving news.giving news. In Ukrainian it is a covert non-obligatory category expressed 

by context. 

 

2. But I had only got in there by means of a scholarship; otherwise my father could not have 

afforded to send me to a school of this type. – Проте, я попав туди тільки тому, що був 

стипендистом. Інакше мої батьки не змогли б мене вчити у школі цього типу. 

 

In the English sentence the category of mood is expressed by Subjunctive 3 form with a perfect 

infinitive to express an unreal consequence in the past. In Ukrainian the category of mood is 

expressed by past verb+ particle б/би. An unreal action in the past is never shown explicitly in 

Ukrainian. 

 

3.  …… 

 

II.  Тарас Бульба. Микола Гоголь.   Taras Bulba. Translated by C.J. Hogarth 

 

 1. А то все пусте, чим замакітрюють ваші голови: і академія, і всі ті книжки, букварі, 

філоcофія, все це казна-що, начхати на нього! – All the rest people stuff your heads with is 

rubbish; the academy, books, primers, philosophy, and all that, I spit upon it all! 

 

Ukrainian has indefinite generalised one-member sentences. Such are unknown in English. In the 

English translation a two member sentence is used, with the subject of a general semantics people. 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 



 

1. The subject of Linguistic typology and its aims. 

2. Language as a system. Language and speech. Language and speech level units 

3. Binary nature of linguistic units. 

4. Systemic relations in language (paradigmatic and syntagmatic).  

5. The notion of absolute universals.  Explanations for language universals. 

6. Language and culture. The “Whorfian Hypothesis” or Linguistic determinism. Linguistic 

relativity. 

7. Genealogical classification of languages of the world. The Indo-European family of languages. 

8. Typological classifications of languages of the world. Morphological classification of languages 

by W.Humboldt. Morphological types of English and Ukrainian 

9. Dominant features of analytic languages. 

10. Dominant features of synthetic languages. 

11.  Morphemes and their types in English and Ukrainian. 

12.  Parts of speech in English and Ukrainian. The criteria fot their identification I the contrasted 

languages.  

13.  The notions of the lexical meaning and the grammatical meaning of the word. 

14.  Universal grammatical meanings. 

15.  Grammatical category. Grammatical oppositions. Oppositional reductions. 

16.  Typology of the grammatical categories in English and Ukrainian. Lacuna categories. 

17.  The noun. Its implicit grammatical meaning and grammatical categories.  

18.  The noun. The grammatical category of number in the contrasted languages. 

19.  The noun. The grammatical category of case in the contrasted languages. 

20.  The noun. The grammatical category of definiteness/indefiniteness in English and its expression 

in Ukrainian. 

21.  The verb. Its implicit grammatical meaning and grammatical categories.  

22.  The verb. The grammatical category of tense in the contrasted languages. 

23.  The verb. The grammatical category of  aspect in the contrasted languages 

24.  The verb. The grammatical category of corelation in the English language and its expression in 

Ukrainian. 

25.  The verb. The grammatical category of voice in English and Ukrainian. Ways of translation 

English passive constructions into Ukrainian. 

26.  The verb. The grammatical category of mood in the contrasted languages. 

27.  The verb. The grammatical category of person in the contrasted languages. 

28.  Non-finite forms of the verb in English and Ukrainian. Isomorphic and allomorphic features. 

29.  The use of non-finite forms of the verb in secondary predicative functions in English as an 

allomorphic feature. Ways of translation of secondary predicative constructions  into Ukrainian. 

30.  Types of phrases in the contrasted languages. Isomorphic and allomorphic features. 

31.  Structural syntax. Typology of the simple sentence in the contrasted languages. Types of simple 

sentences in the contrasted languages.  

32.  Structural syntax. Typology of the parts of the sentence in the contrasted languages. 

33.  Structural syntax. Allomorphic features of the composite sentence in the contrasted languages.  
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

4-5 семестр Max 

кількість 

балів 
Модуль 1 

 

Вид навчальної роботи 

Max 

кількість 

балів 

Виконання тестового завдання 10  

60 Виконання та захист контрольної (домашньої) роботи 50 

Екзамен 40 

Усього за 4-5 семестри 100 

 

 

 

 


