
Повна назва: Зіставний аналіз української та російської мов 

Статус: Нормативна 

Мета: ознайомлення студентів з колом питань зіставного мовознавства і визначити 

найбільш суттєві відмінності в зіставлювальних системах мов. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Старослов’янська мова» складається з двох модулів, 

кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно 

пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу дисципліна 

передбачає використання низки методів навчання: навчальна лекція, проблемна та 

евристична лекція, розповідь; на практичних заняттях, під час виконання індивідуальних 

самостійних робіт, аудиторних контрольних робіт передбачається застосовування як 

загальнонаукових методів (прийомів) дослідження мовних явищ (індукція і дедукція, метод 

синтезу й аналізу, метод аналогії тощо), так і суто лінгвістичних методів, як-от: описовий 

метод, зіставний метод, структурний метод та його методики – дистрибутивний аналіз, 

методика безпосередніх складників, трансформаційних аналіз, компонентний аналіз; крім 

того, на практичних заняттях застосовуються практичні методи: постановка завдання та 

планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю, аналізу 

підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для 

повного досягнення мети.  

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с/р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Вступ. Лексичний рівень української та російської мов 

Тема 1. Предмет і 

завдання курсу. Структура 

курсу. 

14  4 10         

Тема 2. Лексичний 

рівень української та 

російської мов. 

22  8 14         

Разом за змістовим 

модулем 1 

36  12 24         

Змістовий модуль 2. Фонетико-фонологічний та морфемно-словотвірний рівні 

української та російської мов 

Тема 3. 

Фонологічний рівень 

української та російської 

мов. 

18  8 10         

Тема 4. Морфемно-

словотвірний рівень  

української та російської 

18  8 10         



мов. 

Разом за змістовим 

модулем 2 

36  16 20         

Разом за модулем 1 72  28 44         

Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Морфологічний рівень української та російської мов 

Тема 5. 

Контрастивні особливості 

іменних частин мови 

української та російської 

мов. 

20  6 14         

Тема 6. Контрастивні 

особливості 

дієслівнихформ 

української та російської 

мов. 

20  6 14         

Тема 7. 

Контрастивні особливості 

службових частин мови та 

вигука в українській та 

російській мові. 

14  4 10         

Разом за змістовим 

модулем 1 

54  16 38         

Змістовий модуль 2. Синтаксичний рівень української та російської мов 

Тема 8. 

Контрастивні особливості 

словосполучення в 

українській та російській 

мові. 

6  2 4         

Тема 9. 

Контрастивні особливості 

простого речення 

української та російської 

мов. 

6  4 2         

Тема 10. 

Контрастивні особливості 

складного речення 

української та російської 

мов. 

6  2 4         

Разом за змістовим 

модулем 2 

18  8 10         

Разом за модулем 2 72  24 48         

Усього годин 144  52 92         

 

 



Основне завдання вивчення дисципліни курсу полягає у тому, щоб навчити студентів 

визначати ступінь подібності й відмінності зіставлювальних об’єктів на базі формальних 

ознак.  

Після вивчення курсу студенти повинні знати: основні прийоми зіставного аналізу. 

Після вивчення курсу студенти повинні вміти:  

- використовувати прийоми статистичного й формального аналізу для порівняння 

мовних явищ різних мов; 

- робити висновки про подібність й відмінність мовних явищ на рівні фонології, 

словотвору, лексики, морфології, синтаксису. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 144 години / 4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у 

таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях; заліки. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний робіт, 

надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Зіставний аналіз української та російської мов»  

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліків у 10 та 11 триместрах, в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

(10-й триместр) 

Поточне тестування та самостійна робота 

  
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий  модуль 2  

100 Т1 Т2 доповідь Т3 Т4 тести за темами запис тексту к. р. 

10 15 5 15 15 5 5 30 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

к. р. – контрольна робота (підсумкова) 

 (11-й триместр) 

Поточне тестування та самостійна робота 

  
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий  модуль 2  

100 

Т1 Т2 Т3 словни

к 

терміні

в 

Т3 Т4 Т5 тести за 

темами 

порівняльні 

таблиці 

к. р. 

15 10 5 5 10 5 10 5 5 30 

 

 


