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Навчальна  програма  дисципліни  «Порівняльна  типологія»  складена
відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів
ступеня вищої освіти “Магістр” за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова
та література (англійська).

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна типологія»
є  співвіднесення  та  порівняння  мовних  одиниць  і  засобів  їх  поєднання  і
функціонування в англійській та українській мовах.

Міждисциплінарні  зв’язки:  вивчення  дисципліни  «Порівняльна
типологія» базується на знаннях, здобутих магістрантами у процесі вивчення
таких дисциплін,  як «Вступ до мовознавства»  та  «Загальне  мовознавство»
(спільними  є  поняття  про  звукові,  морфологічні,  лексичні  системи  мов,
класифікації мов тощо); «Практична/теоретична фонетика англійської мови»
(спільними  є  поняття  про  звуки  й  фонеми,  наголос  та  інтонацію,
суперсегментні  зв’язки,  склад  і  складоподіл,  асиміляцію  тощо);
«Практична/теоретична  граматика  англійської  мови»  (спільними  є  поняття
морфеми, частин мов, морфологічних категорій повнозначних частин мови,
словосполучення, речення, типів синтаксичних зв'язків тощо); «Лексикологія
англійської  мови»  (словотворення,  фразеологія,  лексичні  системи  мов);
«Історія  іноземної  мови» (звукова  система  в  діахронії,  граматична  будова,
зміна/розвиток  типів  синтаксичних  зв'язків,  типи  речень  тощо);  «Сучасна
українська літературна мова».

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Загальні відомості про порівняльну типологію та лексичні системи.
2. Типологія фонетичних, морфологічних та синтаксичних систем англійської
та української мов.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна типологія» є

встановити спільні та відмінні риси в будові англійської та української мов
шляхом системного порівняння всіх рівнів обох мов. Встановлення подібних
(ізоморфних)  й  особливо  розрізняльних  (аломорфних)  рис  між  різними
мовами  дає  можливість  визначити  основні  напрямки  інтерференції  рідної
мови у іноземну мову й накреслити шляхи подолання небажаних наслідків
цього явища.

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Порівняльна
типологія»  є  ознайомлення  магістрантів  з  теоретичними  основами
порівняльно-типологічного  дослідження  мов  на  основі  сучасних
лінгвістичних  теорій,  розвинення  в  них  уміння  аналізувати  ізоморфні  та
аломорфні риси різних рівнів порівнюваних мов.

1.3.  За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності:



загальні:  
– розуміння  та  сприйняття  етичних  норм  поведінки  відносно  інших

людей;
– здатність учитися;
– здатність до критики й самокритики;
– креативність, здатність до системного мислення;
– адаптивність і комунікабельність;
– наполегливість у досягненні мети;
– турбота про якість виконуваної роботи;
– фундаментальні  знання  філософії  та  методології  науки,  психології,

педагогіки,  що  сприяють  розвитку  загальної  культури  й  соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей;

– базові  знання  фундаментальних  розділів  філології, в  обсязі,
необхідному для володіння лінгвістичним апаратом відповідної галузі
знань,  здатність  використовувати  загальнонаукові  методи  в  обраній
професії;

– здатність  використовувати  навички  іншомовного  спілкування  в
подальшій професійній діяльності;

– базові  знання  в  галузі  інформатики  й  сучасних  інформаційних
технологій;  навички  використання  програмних  засобів  і  навички
роботи  в  комп'ютерних  мережах,  уміння  створювати  бази  даних  і
використовувати інтернет-ресурси.
спеціальні:

– здатність  застосовувати  сучасні  методики  та  технології  для
забезпечення якості навчально-виховного процесу;

– вміння проводити лінгвістичний аналіз тексту з урахуванням специфіки
лінгвістичних  і  національно-культурологічних  характеристик
фонетико-фонологічного,  лексичного,  семантико-синтаксичного  та
прагматичного рівнів;

– здатність ідентифікувати види синтаксичного зв’язку, типи речень;
– здатність виявляти та формулювати граматичне значення форм;
– здатність  виділяти  синонімічні  ряди,  антонімічні  пари,  аналізувати

структуру слова, моделі словотворення;
– здатність проводити фонетичний аналіз, записувати текст за допомогою

фонематичної транскрипції;
– вміння говорити у діалогічній та монологічній формах, сприймати на

слух  безпосереднє  або  записане  мовлення  іноземною мовою,  читати
текст  іноземною  мовою  з  повним  і  критичним  розумінням  тексту,
створювати письмовий дискурс наукового характеру;

– володіння сучасною науковою парадигмою, системним уявленням про
поступовий розвиток лінгвістики;

– уміння  використовувати  понятійний  апарат  і  матеріали  сучасних
теоретичних  і  практичних  досліджень  для  розв’язання  професійних
завдань;



– володіння  методикою  наукового  дослідження,  технологіями  збору  і
обробки інформації.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1

Загальні відомості про порівняльну типологію та лексичні системи
Тема  1.  Порівняльна  типологія  як  лінгвістична  дисципліна,  її  цілі  й
термінологія
1. Порівняльна типологія як галузь лінгвістики.
2. Галузі порівняльної типології.
3. Поняття “лінгвістична типологія”.
4. Поняття про мовний тип і тип мови.
5. Рівні типологічного дослідження.
6. Поняття про універсалії.
7. Поняття “мова-еталон”.
8. Зв’язок типології з іншими лінгвістичними дисциплінами.
Тема 2. Історія типологічних досліджень. Методи типологічного аналізу
1. Нарис історії типологічних досліджень.
2. Методи типологічного аналізу.
3. Метод типологічних індексів Дж.Грінберга.
Тема 3. Порівняльна типологія і методика викладання англійської мови.
1. Роль типології у вивченні іноземної мови як системи.
2. Значення даних типології для раціональної побудови навчального процесу.
Тема 4. Типологія лексичних систем англійської та української мов.
1. Слово як основна одиниця словарного складу мов.
2. Типологія слова. Морфологічна будова слова.
3. Типологія словотворчих систем.

Змістовий модуль 2
Типологія фонетичних, морфологічних та синтаксичних систем 

англійської та української мов
Тема  1.  Типологія  фонетичних  і  фонологічних  систем  англійської  та
української мов
1. Поняття фонологічного рівня мови.
2. Відбір показників для установлення типології фонологічних систем двох
мов.
3. Типологічна характеристика підсистеми голосних обох мов.
4. Типологічний аналіз підсистеми приголосних в обох мовах.
5.  Типологічна  характеристика  суперсегментних  одиниць  англійської  та
української мов.
6. Типологія складових структур.
7. Основні типи складових структур в англійській та українській мовах.
Тема 2. Типологія морфологічних систем англійської та української мов
1. Поняття морфологічного рівня мови.



2.  Відбір  констант,  необхідних  для  установлення  типології  морфологічних
систем двох мов.
3. Головні морфологічні різниці морфологічних систем двох мов.
4. Основні підходи до визначення поняття “частина мови”.
5. Типологічні критерії, суттєві для співставлення частин мови.
Тема 3. Типологія синтаксичних систем порівнювальних мов
1. Поняття синтаксичного рівня.
2. Типологія словосполучення в обох мовах.
3. Типи словосполучень в обох мовах.
4. Типологія речення в англійській та українській мовах.
5. Структурні типи речень в обох мовах.
6. Комунікативні типи речень в англійській та українській мовах.
7. Типологія членів речення.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

5. Засоби діагностики успішності навчання
– усне опитування;
– перевірка виконання домашніх завдань;
– письмові завдання;
– індивідуальні завдання тощо.
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