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Анотація дисципліни. Дана дисципліна дозволяє ознайомити студентів із 
загальними теоретичними принципами порівняльної стилістики французької та 
української мов, навчити фахівців вирізняти основні стилістичні категорії 
сучасної французької мови, ознайомити їх зі стилями мови, стилістичною 
диференціацією лексичних і граматичних засобів. Дисципліна націлена на 
формування навичок зіставного аналізу у французько-українському перекладі 
риторичних фігур, фігур мовлення та фігур думки на матеріалі текстів різних 
жанрових, функціональних і дискурсивних стилів. 

Мета лекційно-семінарського курсу „Порівняльна стилістика 
французької та української мов” – пояснити студентам поняттєвий апарат 
сучасної французької стилістики та навчити їх застосовувати його на практиці з 
метою здійснення фахового філологічного коментаря семантичних, 
експресивних, та ін. функцій стилістичних фігур та тропів французькою мовою, 
а також добирати до них українські відповідники.  

Компетентності (ЗК-загальні, ФК-фахові), програмні результати 
(ПРН) та очікувані результати (РНД). 

ЗК 1, ЗК 2, ЗК 3,  ФК 1, ФК 2, ФК 3, ПНР 1, ПНР 2, ПНР 3, РНД 1, РНД 2, 
РНД 3. 

Пререквізити.  
Порівняльна лексикологія 5-й семестр (Теми: Словотвір; Переклад 

неологізмів, архаїзмів, запозичень; Фразеологізми).   
Практика основної мови 5-й семестр (Теми: Аналітичне читання та 

мовностилістичний коментар художнього тексту, Активне читання 
публіцистичного тексту).  

Аспектний переклад 5-й семестр (Переклад фразеологізмів, Переклад 
реалій). 

Вступ до перекладознавства 5-й семестр (Теми: Адекватність та 
еквівалентність перекладу; Перекладацькі трансформації). 

Постреквізити.  
Практика основної мови 6-й, 7-й та 8-й семестри (Теми: Аналітичне 

читання та мовностилістичний коментар художнього тексту; Активне читання 
публіцистичного тексту; Перекладознавчий коментар художнього тексту; 
Перекладознавчий коментар публіцистичного тексту). 

Аспектний переклад 6-й семестр (Теми: Переклад стилістичних засобів; 
Переклад текстів різних функціональних стилів). 

Теорія та історія перекладу 6-й семестр (Переклад художнього тексту: 
проза, драматургія, поезія; Перекладацькі стратегії; Доместикація в перекладі). 

Наукова робота студентів. Написання курсових робіт (7-й та 8-й 
семестри) та кваліфікаційної праці (9-й, 10-й та 11-й семестри) та ін. 
студентських наукових робіт з відповідної тематики. 

Форми й методи навчання.   
Лекційне заняття. Ознайомлення з викладом та поясненнями 

теоретичного матеріалу викладачем. Укладення стислого конспекту матеріалу. 
План курсу й тексти лекцій знаходяться на платформі Moodle курсу (для 
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відсутніх з поважних причин студентів та для додаткового опрацювання, 
підготовки до екзамену тощо). 

Семінарське заняття. Засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою 
конкретного мовного матеріалу, запропонованого викладачем та студентами. 
Прослуховування та перегляд коротких аудіовізуальних матеріалів за тематикою 
дисципліни. Виконання та перевірка вправ. Представлення на оцінку групових та 
індивідуальних пошукових проєктів. Виконання письмових контрольних робіт. 
Виконання тестів на платформі Moodle. 

Самостійна робота. Виконання домашніх завдань, тобто написання вправ, 
підготовка до тестів та контрольної роботи. Здійснення групових пошукових 
проєктів за тематикою дисципліни. Всі матеріали та завдання знаходяться на 
платформі Moodle курсу. Частина матеріалів знаходиться на особистому блозі 
викладача http://dranenkopourlesetudiants.blogspot.com/ 

Індивідуальна робота. Опрацювання додаткових текстових та 
аудіовізуальних матеріалів, дібраних викладачем; здійснення індивідуальних 
пошукових проєктів за тематикою дисципліни. 

Консультації. Додаткове пояснення матеріалу, відповіді на питання 
студентів, відпрацювання студентами пропущених занять. 

Інструктаж. Ознайомлення з метою та структурою курсу, формами та 
методами навчання, формами та методами контролю, очікуваними результатами 
навчання. Пояснення щодо виконання самостійних та індивідуальних завдань. 

Курсова робота. Здійснення індивідуального дослідницького проєкту за 
тематикою дисципліни (за вибором студента). 

Методи навчання. Пояснювально-ілюстративний, проблемний, 
пошуковий, дослідницький, інтерактивний. 

Види контролю.  
Поточний контроль: оцінювання стислого конспекту лекції, усної 

відповіді на семінарському занятті, виконання письмових вправ.  
Періодичний контроль: оцінювання виконання тестових завдань та 

додаткових індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: оцінювання підсумкової письмової контрольної 

роботи та усної відповіді на іспиті. 
Методи контролю. Усне, письмове та комбіноване опитування; тестовий 

та письмовий контроль; екзамен. 
Політика курсу. Відповідає чинним нормативно-правовим документам 

України, стандартами вищої освіти, Етичному кодексу та Положенням щодо прав 
та обов’язків, правил поведінки, академічної доброчесності, доступу до навчання 
осіб з обмеженою мобільністю та ін. нормативно правовим документам, 
затвердженим в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича (див. докладніше   
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/scienc/02%20osvitniad/02). 

Технічне та програмне забезпечення.  
Очна форма: Навчальна аудиторія з дошкою. Комп’ютер, відеопроєктор. 

Мережа Інтернет. Інтернет-сторінка дисципліни на платформі Moodle. 

http://dranenkopourlesetudiants.blogspot.com/
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/scienc/02%20osvitniad/02


 4 

Дистанційна форма: Комп’ютер, відеокамера, мікрофон. Мережа Інтернет. 
Відеозв’язок на платформі Google Meet. Текстова інформація та інтерактивна 
робота зі студентами на Інтернет-сторінці дисципліни на платформі Moodle. 

Система оцінювання та вимоги. 
Поточний контроль. 
Конспект лекції: повнота і ґрунтовність викладу всіх питань, вміння 

синтезувати матеріал, письмова візуалізація основних теоретичних положень (1 
бал за кожен конспект, разом 7 балів). 

Усна відповідь на семінарському занятті: відповідність змісту, повнота і 
ґрунтовність викладу, термінологічна коректність, наведення прикладів, 
оригінальність (1 бал за кожне заняття, разом 7 балів). 

Виконання письмових вправ і пошукових проєктів: правильність відповіді, 
дотримання термінів виконання, самостійність (2 бали за кожне завдання, разом 
16 балів).  

Періодичний контроль. 
Виконання тестових завдань: правильність відповіді, дотримання термінів 

виконання (три тести по 10 балів, разом 30 балів). 
Виконання додаткових індивідуальних завдань: відповідність змісту, 

повнота і ґрунтовність викладу, самостійність, оригінальність (разом 10 балів). 
Підсумковий контроль. 
Написання підсумкової контрольної роботи (продуктивні завдання): 

відповідність змісту; повнота і ґрунтовність аналізу, термінологічна коректність, 
мовні навички оформлення висловлювання на письмі, самостійність, 
оригінальність (20 балів) 

Усна відповідь на іспиті (репродуктивні та продуктивні завдання): 
відповідність змісту; повнота і ґрунтовність викладу, термінологічна 
коректність, наведення прикладів, мовні навички оформлення усного 
висловлювання, оригінальність (20 балів). 

 
Інформаційні ресурси 

Основна література 
 

1. Алєксєєв А.Я. Нариси з контрактивної лінгвістики французької мови: 
Навчальний посібник для факультетів іноземних мов університетів. – 
Вінниця: Нова книга, 2010.  

2. Голотюк, О. В. Стилістика французької мови : навч. посіб. для студ.-
філологів вищ. закл. освіти / Голотюк О. В. ; Херсон. держ. ун-т, Каф. 
романо-герм. мов. - Херсон : ХДУ, 2013.  

3. Лучик А. Стан і перспективи зіставної стилістики в Україні. Актуальні 
проблеми філології та перекладознавства. – Вип. 10. 2016.  

4. Кость, Ганна. Стилістика французької мови = La stylistique française : навч. 
посіб для студентів фр. філології / Ганна Кость ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.  
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5. Ковальова О. К. Стилістичні особливості гіпертекстових посилань у 
французьких інтернет-ЗМІ, Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Том 21. № 1. 
2018. 

6. Черемська, О. Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті 
харківських лінгвістичних студій 20 – початку 30 рр. ХХ ст. Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
Серія «Філологія», (77), 2018. 

7. Девос А. Стилістичні засоби французької соціальної реклами. Наукові 
записки Національного університету «Острозька академія»: Серія 
«Філологія», (10(78), 2020. 

8. Fromilhague C., Sancier A., Introduction à l’analyse stylistique, Paris, Bordas, 
1991. 

9. Gardes-Tamine J., La stylistique, Paris, Colin, 1992. 
10. Peyroutet C., Style et rhétorique. – P. : Nathan,  1994.  

 
Додаткова література 
 
11.  Стилістика французької мови. Курс лекцій / Укл. Я.І.Пащук. – Чернівці: 

Рута, 2003. – 118 с. 
12. Словник французько-український / [голов. ред. В. Бусел]. – Київ; Ірпінь : 

Перун, 2017. 
13. Ларусс. Французько-український словник. Українсько-французький 

словник  / [голов. ред. В. Бусел]. – Київ; Ірпінь : Перун, 2011.  
14. Французько-український українсько-французький словник: сучасна 

лексика, типові словосполучення та фразеологічні вирази, граматичний 
коментар / В. О. Григоренко. –  Харків : Торсінг плюс, 2008. 

15. Українсько-французький тематичний словник / уклад. В. Карпенко, Ю. 
Федько. –  Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2004. 

 
Електронні джерела 

 
1.Blog de Mme Galyna Dranenko pour les étudiants: 

Stylistique / Стилістика - 3 курс - вимоги, завдання,  
матеріали, вправи та інформаційні ресурси 
http://dranenkopourlesetudiants.blogspot.com/2011/09/3.html 
2. Figures de style : le guide complet 

https://www.lalanguefrancaise.com/litterature/figures-de-style-guide-complet/ 
3. Les 36 figures de style essentielles de la langue française  
http://www.laculturegenerale.com/liste-figures-de-style-francais/ 
4. Les figures de style (Manuel NATHAN « Le méthode et techniques », p. 424-428) 
https://lewebpedagogique.com/profeur/files/2013/02/figures-de-style.pdf 
5. Figures de style – exercices en ligne 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-

42796.php 

http://dranenkopourlesetudiants.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
http://dranenkopourlesetudiants.blogspot.fr/2013/02/blog-post_4077.html
http://dranenkopourlesetudiants.blogspot.com/2011/09/3.html
https://www.lalanguefrancaise.com/litterature/figures-de-style-guide-complet/
http://www.laculturegenerale.com/liste-figures-de-style-francais/
https://lewebpedagogique.com/profeur/files/2013/02/figures-de-style.pdf
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-42796.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-42796.php
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https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-
12791.php 

6. Bibliothèque virtuelle des figures de style 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1349.aspx 
https://www.espacefrancais.com/les-figures-de-style/ 
7. Notions clés de la stylistique  
https://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/1171759/francais-3e-
2016/chapitre/1166457/lexique/page/1173875/1-champ-lexical-champ-semantique-
denotation-connotation/lecon 

 
Дидактична карта навчальної дисципліни  
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Кількість годин 
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Денна 3-й 5-й 
 

3.0 
 

90 15 15 60 екзамен 

 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

усьог
о  

у тому числі 
лекції семінар. 

заняття 
самост. 
робота 

бали 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1.   
Тема 1. Le style et la 
stylistique. Histoire de la 
stylistique. Les notions clés 
de la stylistique.  

9 2  6 1 

Тема 2. Le classement des 
figures de style et de tropes. 
Tropes.  

9 2  6 1 

Тема 3. Figures de style et 
effets de style. Traduction des 
figures et des tropes. 

9 6  6 11 

Тема 4. Registres de langue 
et styles fonctionnels du 
français et de l’ukrainien. 

9 2  6 1 

Тема 5.   Types de 
textes. Vocabulaire et 
style. Caractérisation et style. 

9 3  6 11 

Разом за  ЗМ1 45 15  30 25 
 

Теми семінарських занять 
 

Змістовий модуль 2.   
Тема 1. Analyse lexique et 
stylistique de texte. 

9  2 6 5 

Тема 2.  Exercices sur les 
notions clés de la stylistique. 

9  2 6 5 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-12791.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-12791.php
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1349.aspx
https://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/1171759/francais-3e-2016/chapitre/1166457/lexique/page/1173875/1-champ-lexical-champ-semantique-denotation-connotation/lecon
https://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/1171759/francais-3e-2016/chapitre/1166457/lexique/page/1173875/1-champ-lexical-champ-semantique-denotation-connotation/lecon
https://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/1171759/francais-3e-2016/chapitre/1166457/lexique/page/1173875/1-champ-lexical-champ-semantique-denotation-connotation/lecon


 7 

Тема 3. Exercices sur les 
figures de style et leur 
traduction. 

9  4 6 7 

Тема 4. Repérage des figures 
dans les textes étudiés, 
analyse traductologique. 

9  2 6 5 

Тема 5. Métaplasmes ou 
figures de mots, leurs types. 
Le style du français parlé et 
sa traduction en ukrainien. 

9  5 6 13 

Разом за ЗМ 2 45  15 30 35 
Екзамен     40 
Усього годин/балів 90 15 15 60 100 

 


