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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
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освітній рівень "магістр" 

 

Назва: Стилістика української мови 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: формувати уміння аналізувати мовні явища як 

об’єктивацію багатофакторної діяльності людини; засвоювати інформацію 

про зміст, проблеми і методи сучасної функціональної стилістики; 

формувати власну оцінку, позицію щодо історичних процесів в Україні та 

місця української мови як рідної та державної; володіти навичками наукової 

організації праці; розвивати навички самостійного опанування нових знань; 

уміти працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, 

електронними базами даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові:  уміти володіти державною мовою для реалізації письмової 

та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; уміти здійснювати стилістичний аналіз мовного матеріалу; 

знати одиниці мови та правила їх поєднання; уміти здійснювати науковий 

аналіз мовного та мовленнєвого матеріалу; уміти створювати, аналізувати й 

редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

Результати навчання: застосовувати сучасні методики і технології, 

зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної 

діяльності та забезпечення якості наукового дослідження в конкретній 

філологічній галузі; застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні 

засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого 

прагматичного результату й організації успішної комунікації; 

характеризувати теоретичні та практичні аспекти дисципліни; доступно й 

аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань і 

власну точку зору на них як фахівцям, так і широкому загалу; обирати 

оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного матеріалу; оперувати основними поняттями та базовими 

категоріями новітніх прикладних галузей лінгвістики. 

  



 



 



ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Стилістика 

української мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів напряму 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є рівень розвитку 

національної літературної мови, історичні етапи формування стилістичних 

засобів, основні ознаки сучасного стану мови, функціональні стилі мови, 

стильова і жанрово-стильова диференціація мовних одиниць, вивчення 

прийомів організації і використання виразових зображальних засобів в різних 

стилях. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Психолінгвістика», 

«Естетика», «Загальний курс прикладної лінгвістики», «Ділова українська 

мова в системі освіти і науки». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Стилістика української 

мови» є опанування студентами можливостей української мови в різних 

функціональних стилях на лексичному, фразеологічному, морфологічному, 

синтаксичному рівнях, засвоєння орфоепічних, акцентуаційних та інших 

норм літературної мови. 

1.2. Основними завданнями є: 

1)  вміння розмежовувати мовні засоби  стилів мови; 

2) вміння користуватися мовними засобами у функціональних 

стилях мови, 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, 

для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та 

забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі; 

застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та 

техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й 

організації успішної комунікації; характеризувати теоретичні та практичні 

аспекти дисципліни; доступно й аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так 

і широкому загалу; обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для 

аналізу конкретного лінгвістичного матеріалу; оперувати основними 

поняттями та базовими категоріями новітніх прикладних галузей лінгвістики. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: формувати уміння аналізувати мовні явища як 

об’єктивацію багатофакторної діяльності людини; засвоювати інформацію 

про зміст, проблеми і методи сучасної функціональної стилістики; 

формувати власну оцінку, позицію щодо історичних процесів в Україні та 

місця української мови як рідної та державної; володіти навичками наукової 

організації праці; розвивати навички самостійного опанування нових знань; 

уміти працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, 

електронними базами даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові:  уміти володіти державною мовою для реалізації письмової 



та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; уміти здійснювати стилістичний аналіз мовного матеріалу; 

знати одиниці мови та правила їх поєднання; уміти здійснювати науковий 

аналіз мовного та мовленнєвого матеріалу; уміти створювати, аналізувати й 

редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Стилістика як лінгвістична наука й навчальна дисципліна  
Тема 1. Практична стилістика як окрема лінгвістична дисципліна. Зміст  

обсяг поняття “стилістика”. Етапи становлення стилістики як особливої 

наукової дисципліни. Предмет і структура науки. Методи і прийоми 

досліджень. Зв’язок стилістики з іншими лінгвістичними і нелінгвістичними 

дисциплінами. 

Тема 2. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями і методи 

дослідження. 

Кредит 2. Стилі української мови 

Тема 3. Поняття «функціональний стиль». Принципи класифікацій і 

внутрішньої жанрової диференціації стилів. Типологія стилів, підстилі, їх 

жанрові особливості. Характеристика основних функціональних стилів. 

Історія розвитку стилів в Україні. 

Тема 4. Фоностилістика як наука. Фоностилістичні засоби мови. 

Фоностилiстика. Історія виникнення. Джерела розвитку. Звукова органiзацiя 

мови у стилістичному аспекті. Засоби милозвучностi української мови. 

Логiчний та словесний наголос. Синтагматичний наголос. Роль процесу 

наголошення в різних функціональних стилях. Види звукових повторiв 

(редуплiкацiя): анафора, епіфора, асонанс, алітерація у різних 

функціональних стилях. Поняття ритмомелодики в усному, поетичному i 

прозовому мовленнi. 

Кредит 3. Основні поняття стилістики 

Тема 5. Експресивні стилі. Індивідуальний функціональний стиль. 

Лінгвістична норма. Стиль викладу. Інформація як стилістичне поняття. 

Контекст. Текст як категорія лінгвостилістики. 

Тема 6. Експресивні стилістичні засоби. Образність. Експресивність. 

Конотація. Стилістичне значення. Стилістика парадигма. Колорит. Жанр. 

Орнаментика. 

Кредит 4. Лексична стилістика 

Тема 7. Слово як основа мови. Слово та поняття. Функції слова. Типи 

ЛСВ в українській мові. Стилістичний потенціал полісемії. Стилістичні 

можливості різних категорій лексики (антонімів, синонімів, паронімів, 

омонімів тощо). Стилістичне розшарування лексичного складу мови з точки 

зору походження. 

Тема 8. Лексичні засоби стилістики. Стилістично-функціональна 

диференціація української лексики. Слово як одиниця стилісистеми. Роль 

значення слова у стилістичній системі мови. Типи значень слів. Пояття моно- 



та полісемії. Типи переносних значень слів та їх стилістична обумовленість у 

вживанні. Лексичні категорії мови, в основі яких лежить семантична 

спрямованість. Антоніми. Типи антонімів. Функції антонімів. Явище 

синонімії в різних функціональних стилях. Стилістичний потенціал 

синонімів. Явище омонімії та паронімії. Їх стилістична обумовленість. 

Скорочення та додавання на лексичному piвні. 

Тема 9. Стилістичні можливості лексики. Стилiстично-функцiональна 

диференцiацiя української лексики з точки зору активності вживання. 

Загальновживана лексика в стилiстичному планi. Групи загальновживаноi 

лексики. Пасивна лексика в системі стилістичної системи мови. Слова-

терміни, професіоналізми, умови їх стилістичного використання. Книжна 

лексика. Стилістичний потенціал книжних слів. Застарiла лексика зi 

стилiстичного погляду. Функцiї iсторизмiв. Групи архаїзмiв та особливостi 

стилiстичного використання. 

Тема 10. Класифікація слів української мови з точки зору їх емоційного 

забарвлення. Стилістично нейтральна лексика. Її стилістичний потенціал. 

Розмовна лексика. Категорії розмовної лексики (просторіччя, лайливі слова, 

жаргонізми, діалектизми тощо). Стилістичні параметри використання 

розмовних елементів мови. Експресивні слова. Шляхи трансформації 

експресивних слів. Умови їх функціонування. 

Тема 11. Стилістичний потенціал лексики з точки зору походження. 

Критерії класифікації слів за походженням: сучасні теорії та принципи.  

Умови та шляхи виникнення в мові власне українських номенів. Стилiстична 

сфера функціонування власне українських слів. Іншомовні слова у текстах 

різних стилів. Стилістичні помилки, що зумовлені функціонуванням 

запозичень у мові. 

Тема 12. Стилістичний потенціал номінативної лексики (терміни тощо). 

Стилістичні можливості фразеологічної системи української мови. 

 Кредит 5. Граматична стилістика.  

Тема 13. Граматичні засоби стилістики. Словотвірні засоби стилістики. 

Співвідношення частин мови в текстах різних стилів. Експресивне 

використання деяких граматичних форм. 

Тема 14. Словотвірні засоби стилістики. Словотвір у структурі науки 

про мову. Стилістичні можливості афіксальних засобів мови. Способи 

творення слів у стилістичному аспекті. Слова, утворені морфолого-

синтаксичним способом, як засіб створення експресивності тексту. 

Індивідуально-авторські новотвори. 

Тема 15. Морфологічні засоби стилістики. Співвідношення частин 

мови в текстах різних стилів. Стилістичні можливості використання 

займенників та прислівників. Експресивне використання деяких граматичних 

форм. Стилістично забарвлені форми слів. 

Тема 16. Стилістичне використання засобів словотвору. 

Кредит 6. Стилістичні засоби (ресурси) української мови 

Тема 17. Специфіка поняття «стилістичний синтаксис». Концепції 

вчених-лінгвістів щодо функціональності синтаксичних одиниць у різних 



стилях мови. Одиниці стилістичного синтаксису: головні та другорядні члени 

речень, їх стилістичне навантаження. Стилістичні можливості вставних і 

вставлених конструкцій. Однорідні члени речення, їх стилістичний 

потенціал. Словосполучення, типи словосполучень, їх стилістичні 

можливості. Стилістичні межі використання простих (односкладних, 

двоскладних) речень у різних функціональних стилях. Стилістична сфера 

функціонування складних речень. Складні синтаксичні конструкції у різних 

стилях мови. Типові стилістичні огріхи, зумовлені синтаксичною 

організацією мови.  

Тема 18. Стилістичний потенціал синтаксичних одиниць. Особливості 

синтаксичної будови мови. Стилістичні можливості простого речення. Роль 

прямої мови у текстах різних стилів. Стилістичний потенціал складного 

речення.  

Кредит 7. Стилістичні фігури та прийоми. 

Тема 19. Символи як стилістеми. Фігури мови. Тропи і фігури. 

Системний характер тропіки. Природа фігур і тропів та сфери їх творення. 

Тема 20. Класифікація фігур і тропів. Метафора. Епітет. Порівняння. 

Період. Стилістичні засоби сміхової культури. 

Кредит 8. Джерела стилістики української мови. 
Тема 21. Антична культура як одне із джерел стилістики української 

мови. Антична риторика як вихідна основа стилістики. Біблійні джерела 

стилістики. 

Тема 22. Стилістичні джерела давньоукраїнської доби. Давня книжна 

українська літературна мова як джерело стилістики. Риторика і стилістика в 

Києво-Могилянській академії. Мовна спадщина Григорія Сковороди. 

Український фольклор як джерело стилістики мови. 
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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Стилістика 

української мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів напряму 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є рівень розвитку 

національної літературної мови, історичні етапи формування стилістичних 

засобів, основні ознаки сучасного стану мови, функціональні стилі мови, 

стильова і жанрово-стильова диференціація мовних одиниць, вивчення 

прийомів організації і використання виразових зображальних засобів в різних 

стилях. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Психолінгвістика», 

«Естетика», «Загальний курс прикладної лінгвістики», «Ділова українська 

мова в системі освіти і науки». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Стилістика української 

мови» є опанування студентами можливостей української мови в різних 

функціональних стилях на лексичному, фразеологічному, морфологічному, 

синтаксичному рівнях, засвоєння орфоепічних, акцентуаційних та інших 

норм літературної мови. 

1.2. Основними завданнями є: 

3)  вміння розмежовувати мовні засоби  стилів мови; 

4) вміння користуватися мовними засобами у функціональних 

стилях мови, 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, 

для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та 

забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі; 

застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та 

техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й 

організації успішної комунікації; характеризувати теоретичні та практичні 

аспекти дисципліни; доступно й аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так 

і широкому загалу; обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для 

аналізу конкретного лінгвістичного матеріалу; оперувати основними 

поняттями та базовими категоріями новітніх прикладних галузей лінгвістики. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: формувати уміння аналізувати мовні явища як 

об’єктивацію багатофакторної діяльності людини; засвоювати інформацію 

про зміст, проблеми і методи сучасної функціональної стилістики; 

формувати власну оцінку, позицію щодо історичних процесів в Україні та 

місця української мови як рідної та державної; володіти навичками наукової 

організації праці; розвивати навички самостійного опанування нових знань; 

уміти працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, 

електронними базами даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові:  уміти володіти державною мовою для реалізації письмової 



та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; уміти здійснювати стилістичний аналіз мовного матеріалу; 

знати одиниці мови та правила їх поєднання; уміти здійснювати науковий 

аналіз мовного та мовленнєвого матеріалу; уміти створювати, аналізувати й 

редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Стилістика як лінгвістична наука й навчальна дисципліна  
Тема 1. Практична стилістика як окрема лінгвістична дисципліна. Зміст  

обсяг поняття “стилістика”. Етапи становлення стилістики як особливої 

наукової дисципліни. Предмет і структура науки. Методи і прийоми 

досліджень. Зв’язок стилістики з іншими лінгвістичними і нелінгвістичними 

дисциплінами. 

Тема 2. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями і методи 

дослідження. 

Кредит 2. Стилі української мови 

Тема 3. Поняття «функціональний стиль». Принципи класифікацій і 

внутрішньої жанрової диференціації стилів. Типологія стилів, підстилі, їх 

жанрові особливості. Характеристика основних функціональних стилів. 

Історія розвитку стилів в Україні. 

Тема 4. Фоностилістика як наука. Фоностилістичні засоби мови. 

Фоностилiстика. Історія виникнення. Джерела розвитку. Звукова органiзацiя 

мови у стилістичному аспекті. Засоби милозвучностi української мови. 

Логiчний та словесний наголос. Синтагматичний наголос. Роль процесу 

наголошення в різних функціональних стилях. Види звукових повторiв 

(редуплiкацiя): анафора, епіфора, асонанс, алітерація у різних 

функціональних стилях. Поняття ритмомелодики в усному, поетичному i 

прозовому мовленнi. 

Кредит 3. Основні поняття стилістики 

Тема 5. Експресивні стилі. Індивідуальний функціональний стиль. 

Лінгвістична норма. Стиль викладу. Інформація як стилістичне поняття. 

Контекст. Текст як категорія лінгвостилістики. 

Тема 6. Експресивні стилістичні засоби. Образність. Експресивність. 

Конотація. Стилістичне значення. Стилістика парадигма. Колорит. Жанр. 

Орнаментика. 

Кредит 4. Лексична стилістика 

Тема 7. Слово як основа мови. Слово та поняття. Функції слова. Типи 

ЛСВ в українській мові. Стилістичний потенціал полісемії. Стилістичні 

можливості різних категорій лексики (антонімів, синонімів, паронімів, 

омонімів тощо). Стилістичне розшарування лексичного складу мови з точки 

зору походження. 

Тема 8. Лексичні засоби стилістики. Стилістично-функціональна 

диференціація української лексики. Слово як одиниця стилісистеми. Роль 

значення слова у стилістичній системі мови. Типи значень слів. Пояття моно- 



та полісемії. Типи переносних значень слів та їх стилістична обумовленість у 

вживанні. Лексичні категорії мови, в основі яких лежить семантична 

спрямованість. Антоніми. Типи антонімів. Функції антонімів. Явище 

синонімії в різних функціональних стилях. Стилістичний потенціал 

синонімів. Явище омонімії та паронімії. Їх стилістична обумовленість. 

Скорочення та додавання на лексичному piвні. 

Тема 9. Стилістичні можливості лексики. Стилiстично-функцiональна 

диференцiацiя української лексики з точки зору активності вживання. 

Загальновживана лексика в стилiстичному планi. Групи загальновживаноi 

лексики. Пасивна лексика в системі стилістичної системи мови. Слова-

терміни, професіоналізми, умови їх стилістичного використання. Книжна 

лексика. Стилістичний потенціал книжних слів. Застарiла лексика зi 

стилiстичного погляду. Функцiї iсторизмiв. Групи архаїзмiв та особливостi 

стилiстичного використання. 

Тема 10. Класифікація слів української мови з точки зору їх емоційного 

забарвлення. Стилістично нейтральна лексика. Її стилістичний потенціал. 

Розмовна лексика. Категорії розмовної лексики (просторіччя, лайливі слова, 

жаргонізми, діалектизми тощо). Стилістичні параметри використання 

розмовних елементів мови. Експресивні слова. Шляхи трансформації 

експресивних слів. Умови їх функціонування. 

Тема 11. Стилістичний потенціал лексики з точки зору походження. 

Критерії класифікації слів за походженням: сучасні теорії та принципи.  

Умови та шляхи виникнення в мові власне українських номенів. Стилiстична 

сфера функціонування власне українських слів. Іншомовні слова у текстах 

різних стилів. Стилістичні помилки, що зумовлені функціонуванням 

запозичень у мові. 

Тема 12. Стилістичний потенціал номінативної лексики (терміни тощо). 

Стилістичні можливості фразеологічної системи української мови. 

 Кредит 5. Граматична стилістика.  

Тема 13. Граматичні засоби стилістики. Словотвірні засоби стилістики. 

Співвідношення частин мови в текстах різних стилів. Експресивне 

використання деяких граматичних форм. 

Тема 14. Словотвірні засоби стилістики. Словотвір у структурі науки 

про мову. Стилістичні можливості афіксальних засобів мови. Способи 

творення слів у стилістичному аспекті. Слова, утворені морфолого-

синтаксичним способом, як засіб створення експресивності тексту. 

Індивідуально-авторські новотвори. 

Тема 15. Морфологічні засоби стилістики. Співвідношення частин 

мови в текстах різних стилів. Стилістичні можливості використання 

займенників та прислівників. Експресивне використання деяких граматичних 

форм. Стилістично забарвлені форми слів. 

Тема 16. Стилістичне використання засобів словотвору. 

Кредит 6. Стилістичні засоби (ресурси) української мови 

Тема 17. Специфіка поняття «стилістичний синтаксис». Концепції 

вчених-лінгвістів щодо функціональності синтаксичних одиниць у різних 



стилях мови. Одиниці стилістичного синтаксису: головні та другорядні члени 

речень, їх стилістичне навантаження. Стилістичні можливості вставних і 

вставлених конструкцій. Однорідні члени речення, їх стилістичний 

потенціал. Словосполучення, типи словосполучень, їх стилістичні 

можливості. Стилістичні межі використання простих (односкладних, 

двоскладних) речень у різних функціональних стилях. Стилістична сфера 

функціонування складних речень. Складні синтаксичні конструкції у різних 

стилях мови. Типові стилістичні огріхи, зумовлені синтаксичною 

організацією мови.  

Тема 18. Стилістичний потенціал синтаксичних одиниць. Особливості 

синтаксичної будови мови. Стилістичні можливості простого речення. Роль 

прямої мови у текстах різних стилів. Стилістичний потенціал складного 

речення.  

Кредит 7. Стилістичні фігури та прийоми. 

Тема 19. Символи як стилістеми. Фігури мови. Тропи і фігури. 

Системний характер тропіки. Природа фігур і тропів та сфери їх творення. 

Тема 20. Класифікація фігур і тропів. Метафора. Епітет. Порівняння. 

Період. Стилістичні засоби сміхової культури. 

Кредит 8. Джерела стилістики української мови. 
Тема 21. Антична культура як одне із джерел стилістики української 

мови. Антична риторика як вихідна основа стилістики. Біблійні джерела 

стилістики. 

Тема 22. Стилістичні джерела давньоукраїнської доби. Давня книжна 

українська літературна мова як джерело стилістики. Риторика і стилістика в 

Києво-Могилянській академії. Мовна спадщина Григорія Сковороди. 

Український фольклор як джерело стилістики мови. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

42. Арутюнова Н.Д. Стилистика художественной речи. – Калинин, 

1982. 

43. Антоненко-Давидовuч А. Як ми говоримо i як треба говорити. - 

Нью-Йорк, 1980 

44. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л., 1990. 

45. Балли Ш. Французская стилистика. - М., 1961.  

46. Ващенко В.С. Стилістичні явища в українській мові. – Х., 1958. 

47. Винницький В.М. Наголос у сучаснiй українськiй мовi. - К, 1984.  

48. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. 

- М., 1967. 

49.  Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования 

языковых единиц. – М., 1980.  

50. Вопросы фоностилистики / Отв. ред. К.Б.Карпов. – М., 1980. 

51. Воронин С.В. Основы фоносемантики. – Л., 1982. 

52. Гурвич С.С. Основи риторики. – К, 1978.  



53. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Академія, 2001. 

54. Єрмоленко М.С. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 

1999. 

55. Єрмоленко С.Я. Синтаксис i стилiстична семантика. – К, 1982. 

56.  Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. - 

М., 1977. 

57.  Ілляш М.І. Основи культури мовлення: Курс лекцiй. – Одеса, 

1996.  

58. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських 

текстів: Практичні заняття. – Л., 2003. 

59. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. – Вид. 3-с. к., 1982.  

60. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – 

К., 1967.  

61. Коваль А.П. Слово про слово. – К., 1986. 

62. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1983. 

63. Кочерган М. П. Слово i контекст: Лексична сполучуванiсть i 

значення слова. – Л., 1980.  

64. Мацько Л.І. Стилістика української мови. – К., 2003. 

65. Мова і культура / Відп. ред. В.М.Русанівський. – К., 1986. 

66. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1999. 

67. Пилинськuй М. М. Мовна норма i стиль. – К., 1976.  

68. Питания тeopiї художнix тропiв. – К., 1960.  

69. Пономарiв О.Д. Культура слова. Мовностилiстичнi поради. - К., 

1999.  

70. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної 

мови української мови. – К., 1993. 

71. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М., 1990.  

72. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.  

73. Стиль i час. Хрестоматiя. – К., 1983.  

74. Стишов О. Як позбутися кальок? // Урок української.  

2002. №11-12.  С.20-22. 

75. Стратулат Н.В. Семантична неологізація як спосіб збагачення 

словникового складу української мови // Мовознавство.  2007. №3.  

С.69-77. 

76. Сучасна українська літературна мова. Стилістика (за ред. 

акад. І.К.Білодіда). – К., 1973.  

77. Теория метафоры: Общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Жиринского. 

– М., 1990.  

78. Томашевский Б.В. Стилистика. – 2-е изд. – Л., 1993.  

79. Ужченко В.Д. Народження i життя фразеологiзму. – К., 1988.  

80. Чабаненко В. А. Основи мовної експресії. – К., 1984. 

81. Чак Є. Складні випадки вживання слів. – К., 1984. 

82. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної 

української літературної мови української мови. – К., 1962. 

Додаткова 



57. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити 

/ за заг. ред. О.Сербенської. – Л., 1994. 

58. Античные теории языка и стиля / Под ред. О. М. Фрейденберг. - 

М.-Л., 1976.  

59.  

Бiлодiд І.К. Деякi аспекти пiзнавальної й естетичної функцiї мови // Мова. 

Людина. Суспiльство. - К, 1977.  

60. Бiлодiд І.К. Мова i мистецтво. Мова як мистецтво // 

Мовознавство. – 1978. - № 5.  

61. Баранник Н. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення 

односкладних речень. // Дивослово. – 2006. – № 3. – С. 27 – 29. 

62. Векуа Н. Антонімія як лексико-семантичне явище // 

Дивослово. 2007. №6.  С.26 -32. 

63. Взаємодія художнього i публіцистичного стилів української мови. – 

К, 1990.  

64. Врублевська Г. Суржик як елемент міської субкультури // Урок 

української. – 2002. – № 11-12. – С.12-14. 

65. Гінзбург М. Система правил українського ділового та наукового 

стилю // Українська мова. – 2006. – № 2. – С.30-34. 

66. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-

довідник. – К., 1995. 

67. Грицютенко І.Є. Естетична функцiя художнього слова (в 

українськiй прозi 30-60 pокiв XIX ст.). – Л., 1972.  

68. Демська О.М., Кульчицький І.М. Словник омонімів української 

мови. – Л., 1997. 

69. Дмитришин-Яблінчук С.В. Українська релігійна лексика // 

Вивчаємо українську мову та літературу. 2006. число32(108).  С.17-20. 

70. Довгалевський І.І. Поетика: Сад поетичний. – К., 1973. 

71.  Долинин К.А. Интерпретация текста. - М., 1985. 

72. Дончик В. Мова не винна (Про суржик, двомовність й 

грамотність на українському телебаченні) // Урок української. 2001. №1. 

 С.13-20. 

73. Дядюра Г. Експериментальне дослідження функціонування 

образних засобів у науковому тексті // Мовознавство. – 2001. – № 4. – С.53-

60. 

74. Єрмоленко С. Вивчення жаргонізмів // Українська мова та 

література. 2004. число38(390).  С.11-13. 

75. Єрмоленко С. Дбаймо про точність і розрізняймо відтінки // Урок 

української. – 2004.– №5-6. – С.5. 

76. Єрмоленко С.Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й 

методи дослідження // Мовознавство. – 2005. – № 3-4. – С.112-125. 

77. Кабиш О. Актуалізація окремих груп маркованої лексики в 

українській мові кінця ХХ  початку  ХХІ століття // Дивослово.  

2007. №6.  С.33-35. 

78. Ковальов В.П. Вимовно-фонетичні виражальні засоби в 



українському художньому мовленні // УМЛШ. – 1984. –№ 11. 

79. Кодак М.П. Поетика як система: Лiтературно-критична норма. – 

К., 1983.  

80. Коць Т.А. Функціонування синонімів у газетно-інформаційному 

стилі (на матеріалі газет 90-х рр. ХХ ст.) // Мовознавство. – 2001. – № 5. – 

С.3-17. 

81. Кочерган М.П. Словник російсько-українських міжмовних 

омонімів. – К., 1997. 

82. Кравець Л.В. Метафора і метонімія – два центри тропеїчної 

системи // Культура слова. – 2000. – № 55-56. – С.30-36. 

83. Кузнєцова Т. Суржик і мовлення // Урок української. – 2001. – № 

6. – С.22-24. 

84. Культура української мови: Довiдник. - К., 1990.  

85. Левицький В.В. Звуковий символізм: Основні поняття, ідеї, 

результати // Мовознавство. – 1993. – № 3.  

86. Левицький В.В. Лексична полісемія та квантитативні методи її 

дослідження // Мовознавство. – 2003. – №4. – С.17-25. 

87. Мартос С.А. Молодіжний сленг: міф чи реальність // Вивчаємо 

українську мову та літературу. – 2004. – № 32. – С.2-3. 

88. Мацько Л.І. Риторика: предмет, основні поняття, розділи // 

Дивослово. – 2001. – № 12. – С.28-31. 

89. Мацько Л.І. Українська мова в кінці ХХ ст.: зміни в лексиці // 

Дивослово. – 2000. – № 4. 

90. Мова i час: Розвиток функціональних стилів сучасної української 

літературної мови. – К., 1977. 

91. Мовчун Л. Народжене сьогоденням. Про зміни в лексиці сучасної 

української мови // Дивослово. 2006. №7.  С.43 -45.  

92. Окара А. Полтавський суржик і духовне плебейство // Дивослово. 

–2001. – № 7. – С.2 -4. 

93. Омельчук  С. Формування навичок стилістичного аналізу 

складних синтаксичних конструкцій // Дивослово. – 2001. – С. 33 – 35 

94. Омельчук С. Безсполучникові складні речення: формування 

стилістичних умінь і навичок // Дивослово. – 2000. - №11 

95. Омельчук С. Вивчення складносурядного речення: граматико-

стилістична робота // Дивослово. – 2002. - №1. – С. 22 – 25 

96. Павлова І. Лексика конфесійного стилю // Дивослово. – 2001.–№1. 

– С.18-23. 

97. Пахолок З. Така непроста “найпростіша” стилістична фігура (Про 

свідоме і несвідоме використання тавтології) // Дивослово. – 2002. – № 9. – 

С.11-15. 

98. Пентилюк М.І. Варіантні форми як засіб евфонії// УМЛШ. – 1987. 

–№1 

99. Пиркало С. Сленг: ненормативно, але нормально // Урок 

української. –2000. – № 4. – С.26-28. 

100. Полюга Л.М. Словник антонімів. – К., 1987. 



101. Пономарів О. Культура мови на щодень: невмотивовані лексичні 

та семантичні запозичення.// Урок української .– 2006.– №1-2.– С.22-23. 

102. Русанівський В.М. Мова української біографічної прози // 

Мовознавство. – 2004. – № 1. – С.3-16. 

103. Русанівський В.М. Український гумор і його мова // 

Мовознавство. – 2005. – № 2. – С.3-17. 

104. Селігей П.О.Науковий стиль української мови: ресурси 

оновлення // Мовознавство. – 2006. – № 2-3. – С.174-186. 

105. Словник синонімів української мови: У 2 т. – К., 2001. – Т.1-2. 

106. Тарновецька-Ткач Л., Шепетюк І. Стилістика офіційного і 

товариського спілкування та сучасні потреби розмовного стилю // Урок 

української. – 2001. – № 6. – С.15-19. 

107. Тимчук О.Т. Обігравання структурних елементів слова як 

семантико-стилістичне явище (морфеміка і словотворення) // Мовознавство. 

– 2001. – № 2. – С.54. 

108. Товстенко В. Функціонально-стильова диференціація 

іменникових суфіксів із значенням збільшеності-експресивності // Українська 

мова. – 2003. – № 1. – С.61-65. 

109. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.  

110. Франко I. Із ceкpeтiв поетичної творчостi. – К., 1969.  

111. Чак С. Барви нашого слова. – К., 1989.  

112. Юкало В. Структура спеціальної мови і професійного 

спілкування // Дивослово. – 2005. – №12. – С.43-47. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

Засоби діагностики успішності навчання: Співбесіда. Усне і письмове 

опитування. Аналіз розроблених студентом навчальних матеріалів. 

Контрольна робота. Науковий колоквіум. 

 

  



 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Порівняти ознаки публіцистичного та офіційно-ділового 

функціональних стилів, проаналізувавши їх зразки-газетні тексти на 25-30 

рядків. 

2. Вирізками з газет проілюструвати використання із стилістичною метою 

багатозначності та омонімії, з'ясувати різницю між цими мовними 

явищами. 

3. Виявити в газетних текстах слова іншомовного походження, значення 

яких варто було б додатково пояснити читачам; дати відповідну довідку. 

4. Навести вирізки, в яких є канцеляризми і штампи, та запропонувати 

поліпшені варіанти текстів, тобто виконати правку. 

5. З'ясувати значення і почуттєве забарвлення трьох фразеологізмів у 

зразках різних стилів. 

6 Проілюструвати вирізками з газет та прикладами текстів офіційно-

ділового стилю виявлення в контексті граматичного роду абревіатур, навести 

відповідне правило. 

7 На прикладі текстів наукового стилю з'ясувати стилістичні відмінності 

між конструкціями "іменник у називному відмінку + іменник у родовому 

відмінку" та "відносний прикметник + іменник". 

8 Виявити в газетних текстах невмотивоване поєднання числівників з 

іменниками, навести відповідне правило. 

9 Проілюструвати уривками з текстів художньої літератури  уживання одних 

особових займенників (та особових форм дієслова) замість інших, дати 

стилістичну характеристику такого вживання. 

10. Виконати правку газетного тексту (на 10-12 рядків), у якому є помилки 

в уживанні лексичних і морфологічних засобів. 

11 Порівняти ознаки публіцистичного і наукового функціональних 

стилів,проаналізувавши їх зразки-газетні тексти на 25-30 рядків. 

12 Із зазначенням газетних жанрів навести приклади вживання слів з  

експресивним забарвленням та з'ясувати доцільність або недоцільність їх 

використання саме в цьому контексті. 

13 Виявити в газетних текстах історизми, значення яких варто було б 

додатково пояснити читачам; дати відповідну довідку. 

14 Навести вирізки, в яких є канцеляризми і штампи, та запропонувати 

поліпшені варіанти текстів, тобто виконати їх правку. 

15 З'ясувати значення і почуттєве забарвлення трьох фразеологізмів у 

зразках різних стилів. 

16 Проілюструвати вирізками з текстів наукового стилю виявлення в 

контексті граматичного роду невідмінюваних іменників іншомовного 

походження, навести відповідне правило. 

17 На прикладі газетних текстів з'ясувати стилістичні відмінності між  

конструкціями "присвійний прикметник + іменник" та "іменник у називному 

+ іменник у родовому відмінку". 



18 Виявити в текстах офіційно-ділового стилю невмотивоване поєднання 

числівників з іменниками, навести відповідне правило. 

19 Проілюструвати вирізками з газет використання одного часу дієслова в 

значенні іншого, дати стилістичну характеристику такого вживання. 

20 Виконати правку газетного тексту (на 10-12 рядків), у якому є помилки 

в уживанні лексичних і морфологічних засобів. 

21 Вирізками з газет проілюструвати використання зворотного порядку 

членів речення із стилістичною метою. 

22 Навести приклади граматичної і логічної координації присудка і підмета, 

коротко пояснити причини такої координації. 

23 Навести приклади різних стилістичних варіантів поєднання 

однорідних членів за допомогою сполучника "і". 

24 Виявити в газетах відхилення від норм керування (два-три приклади), 

зазначити джерела, звернення до яких допомогло б уникнути цих помилок. 

25 З'ясувати спільні і відмінні ознаки дієприкметникового звороту і  

підрядного означального речення як паралельних синтаксичних  

конструкцій, навести відповідні приклади з текстів різних стилів. 

26 Дати стилістичну оцінку уривку з розмовного тексту, в якому 

використано пряму мову як засіб мовної характеристики персонажа. 

27 Виконати правку газетного тексту (на 15-20 рядків), у якому є помилки 

в уживанні синтаксичних засобів. 

28 Вирізками з газет проілюструвати порушення порядку членів речення 

без спеціальної мети. 

29 Навести приклади координації простого присудка і складеного підмета, 

до якого входить числівник або збірний іменник з кількісним значенням, 

коротко викласти відповідні правила. 

30 Навести з газет приклади вживання двочленних сполучників при 

однорідних членах, викласти відповідні правила. 

31 Виявити в газетах відхилення від норм керування (два-три приклади), 

зазначити джерела, звернення до яких допомогло б уникнути цих помилок. 

32 З'ясувати спільні і відмінні ознаки дієприслівникового звороту і 

підрядних обставинних речень як паралельних синтаксичних конструкцій, 

навести відповідні приклади з текстів різних стилів. 

33 Дати стилістичну оцінку уривку з художнього тексту, в якому 

використано пряму мову як засіб мовної характеристики персонажа. 

34 Виконати правку газетного тексту (на 15-20 рядків), у якому є помилки 

в уживанні синтаксичних засобів. 

  



Тестові завдання 

2. Уривок тексту 

    “У статті на основі дослідження зв’язку між обсягами господарської 

діяльності і величиною комерційного (товарного) кредиту зроблено 

методологічний висновок, що відстрочка платежу в рамках технологічно-

господарського циклу та її збільшення є цілком нормальним явищем” 

є зразком: 

А) Художнього стилю 

Б) Офіційно-ділового стилю 

В) Наукового стилю 

Г) Публіцистичного стилю 

 

3. Уривок тексту 

    “Юридична допомога громадянам і організаціям подається українською 

мовою або мовою, прийнятою для сторін.” 

є зразком : 

А) Художнього стилю 

Б) Офіційно-ділового стилю 

В) Наукового стилю 

Г) Публіцистичного стилю 

 

4. Уривок тексту 

    “Вимоги гірників зрозумілі: єдине джерело їх буття, життя, харчування – 

заробітна плата. Коли її не отримувати по три-чотири місяці, то можна 

зрозуміти їхні стихійні виступи.” 

є зразком : 

А) Художнього стилю 

Б) Офіційно-ділового стилю 

В) Наукового стилю 

Г) Публіцистичного стилю 

 

5. Уривок тексту 

    “15.01.2006 р. о 10-й годині в спортивному комплексі “Авангард” 

відбудеться змагання з карате-до…” 

є зразком : 

А) Художнього стилю 

1. Стиль – це: 

А) сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються автором за 

певних умов спілкування  

Б) сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються автором за 

певним місцем спілкування 

В) функціональні різновиди загальнонаціональної мови, які відрізняються 

типовими мовними засобами залежно від сфери людського спілкування. 

Г) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та 

характером висловлювання.  



Б) Офіційно-ділового стилю 

В) Наукового стилю 

Г) Публіцистичного стилю 

 

6. У офіційно-діловому стилю вживається словосполучення: 

А) Гарний організатор;  

Б) Неймовірний організатор 

В) Суперовий організатор 

Г) Організатор від Бога 

Д) Золотий організатор 

 

7. У офіційно-діловому стилю не вживається словосполучення: 

A. професійний рівень;  

B. гарно працює на комп’ютері; 

C. вільно володіє комп’ютером; 

D. професійно володіє комп’ютером. 

 

8. Правильно написано словосполучення: 

A. Розположення статей у звіті невірне 

B. Розміщення статей у звіті неправильне 

C. Розположення статей у звіті неправильне 

D. Розташування статей у звіті неправильне 

E. Правильно написано словосполучення: 

 

9. Неправильно вжитий прийменник у словосполученнях 

A. не прийшов із-за хвороби, 

B. діяти за законом, 

C. через необережність 

D. за взаємною угодою 

E. Не прийшов через хворобу 

 

Правильно побудована конструкція: 

A. по всякому поводу; 

B. з усякого приводу;  

C. через всякий привод; 

D. із-за всякого приводу 

 

10. Вкажіть рядок , в яких у всіх  словосполученнях  правильно вжиті слова 

важкий і тяжкий: 

 

А) тяжка індустрія 

важка промисловість  

важкий стиль  

 

Б) важка індустрія  



тяжка боротьба  

важкий стиль  

 

В) тяжка промисловість 

важкий стиль  

тяжка артилерія  

Г) важка артилерія+ 

тяжкі вагові категорії 

тяжкий електровоз 

 

11. Вкажіть рядок , в яких у всіх  словосполученнях  правильно  вжиті слова 

важливий і важний: 

А) важний генерал 

важлива особа  

важна особа  

Б) важний вибір 

важний захід 

важний висновок 

В) важна особа 

важний стимул 

важливий вибір 

Г) важний висновок 

важливий захід  

важливий генерал 

 

 

12. Вкажіть, в якому з даних словосполучень немає помилок  

A. Створено мережу підприємств 

B. Створено сітку підприємств 

C. Зроблено мережу підприємств 

D. Розроблено сітку підприємств 

 

13. Вкажіть, в якому з даних словосполучень немає помилок  

A. Потрібно мати пропуск до учбового корпуса 

B. Треба мати пропуск до учбового корпуса 

C. Потрібно мати перепустку до навчального корпусу 

D. Потрібно мати пропуск до навчального корпуса 

E. Треба мати пропуск до навчального корпусу 

 

14. Вкажіть, в якому з даних словосполучень немає помилок  

A. В остаточнім рахунку 

B. У кінцевому рахунку 

C. В остаточному підсумку 

D. У кінцевому підсумку 

 



 

15. Вкажіть, в якому з даних словосполучень немає помилок  

A. Получений значний економічний ефект 

B. Отримано значний економічний ефект 

C. Одержано значний економічний ефект 

D. Получено значний економічний ефект 

 

16. Вкажіть, в якому з даних словосполучень немає помилок  

A. Пропозиції торкаються важливих сторін діяльності 

B. Пропозиції належать до важливих сторін діяльності 

C. Пропозиції стосуються важливих сторін діяльності 

D. Пропозиції стосуються важних сторін діяльності 

 

17. Помилка зроблена у словосполученні 

A. Довідник цін 

B. Прейскурант цін 

C. Таблиця цін 

D. Графік зростання цін 

 

18. Помилка зроблена у словосполученні 

A. Одна вакансія 

B. Вакансія інженера 

C. Вакансія в лабораторії 

D. Вільна вакансія 

 

20. Тільки у розмовному стилі вживається слово 

A. Працьовитий  

B. Роботяга 

C. Старанний 

D. робітник 

 

21. Тільки у розмовному стилі вживається слово 

A. П’ятихвилинка  

B. Засідання 

C. Нарада 

D. Дискусія 

 

22. Тільки у розмовному стилі вживається слово 

A. Ритуал 

B. Автомобіль 

C. П’ятихвилинка 

D. Аргумент 

 

  



МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема: СТИЛІСТИКА ЯК ОКРЕМА ЛІНГВІСТИЧНА ДИСЦИПЛІНА 

План 

1. Зміст  обсяг поняття  “стилістика”. 

2. Етапи становлення стилістики як особливої наукової дисципліни. 

3. Предмет і структура цієї науки. 

4. Методи і прийоми досліджень. 

5. Зв”язок стилістики з іншими лінгвістичними і нелінгвістичними 

дисциплінами ( самостійно за джерелом №1). 
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1. З”явившись у середині ХІХ ст. термін “стилістика”  трактувався 

лінгвістами по-різному. Неоднаково тлумачилися предмет, завдання, 

характер, обсяг і зміст цієї галузі мовознавства, її взаємовідношення з 

іншими філологічними науками. Саме тому довгий час у лінгвістиці не було 

єдиного визначення стилістики( далі – С). Більш-менш  прийнятне 

тлумачення  з”являється лише у другій половині ХІХ ст. 

Так, деякими вченими С визначалася  виключно як наука про 

виражальні засоби. Зокрема відомий учений Шарль Баллі у своїй праці 

“Французская стилистика ” предметом вивчення  цієї  галузі вважав “ 

емоціональну експресію елементів мовної системи, а також взаємодію 

мовленнєвих фактів, які сприяють формуванню системи виражальних засобів 

тієї чи іншої мови”(Балли Ш. Французская стилистика, с.17). Він зауважував, 

що знаходження емоційних елементів мовленнєвого факту шляхом 

зіставлення із його логічним еквівалентом дає можливість виявити 

стилістичне забарвлення цього факту. Отже, на долю стилістики випадає те, 

що залишається в мовних фактах після відмежування їх логічного , 

смислового змісту. 

Цей погляд одержав підтримку і в інших учених. Так, іспанський 

лексикограф Х. Касарес вважає, що метою С є аналіз і оцінка елементів, які 

супроводжують у мовленні логічно нейтральне повідомлення (Касарес Х. 

Введение в современную лексикографию. – М.,1958. – С.116). 



У цьому ж плані розглядає предмет С і російська дослідниця 

О.Ахманова. Вона твердить, що  “... Визначення стилістики як науки про ті 

елементи мови, які прєднуються до власне вираження думки, супроводжують 

власний семантичний зміст висловлювання, тобто науки про експресивно – 

емоційно- оцінні моменти в мові, є правильним”(Ахманова О.С. О 

стилистической дифференциации слов// Сборник по языкознанию. –М., 

1958.- С.28). 

Проте такі погляди, як слушно підкреслює також рос. мовознавець 

М.Кожина, не зовсім правильні, оскільки при такому розумінні ігнорується 

функціональний аспект С, а її предмет обмежуєтьмя лише стилістично 

забарвленими мовними одиницями. 

З іншого боку, відомі визначення С як науки лише про функціональні 

стилі. Так, чеські лінгвісти, представники Празької школи, об”єктом 

стилістики вважали    “слог”, що є синонімом до поняття “стиль”. Хоч варто 

зауважити, що цінні думки про функціональні стилі таких учених як: 

Т.Гавранек, Ф.Травнічка,Г.Данеш – свого часу застосовано у роботі над 

побудовою курсу стилістики української мови. 

Однак визначення С виключно як науки про функціональні стилі є 

недостатнім, оскільки історично у лоні стилістики розвивається традиційний 

напрямок, що вивчає стилістичні ресурси мови ( забарвлення тощо). Крім 

того, у формуванні функціональних стилів беруть участь різоманітні 

виражальні засоби, і вивчення їх  складу логічно включати в стилістику. 

Отже, слід об”єднувати ці завдання. Саме це і становить основну мету  

сучасної стилістики. 

Наведемо кілька визначень цієї науки, які подано у сучасних працях зі 

стилістики. 

У курсі “Сучасна українська літературна мова:Стилістика” за заг. ред. 

акад. І.Білодіда зміст і обсяг цього поняття тлумачиться так:  

“ ... стилістика як галузь мовознавства є наука про стилістичну систему 

національної мови, про її зміст, сутність, тобто про те, що є стилістичним у 

засобах усіх інших систем (рівнів) цієї мови; це наука про 

інтелектуальні(смислові) і експресивні відтінки співвідносних, паралельних 

чи синонімічних виразів мови; предметом стилістики є також вивчення 

різновидів(типів) літературної мови, засобів і шляхів організації і 

використання виразових, зображувальних засобів мови в різних стилях 

літературної мови і літературного мовлення”( с.22). 

У російському мовознавстві, як зазначає у своїй праці М.Кожина, “у 

найбільш загальному значенні стлістику можна визначити як лінгвістичну 

науку про засоби мовленнєвої виразності і про деякі закономірності 

функціонування мови, які зумовлені найбільш доцільним використанням 

мовних одиниць залежно від змісту висловлювання, мети,ситуації і сфери 

спілкування”(с.23). 

У підручнику “Стилістика сучасної української мови” (2000р.) 

О.Пономарів наводить таке тлумачення: “Стилістика вивчає стилістичну 

диференціацію мови, її функціональні стилі. Це наука про виразові засоби 



мови, тобто про ті елементи, що приєднуються до власне вираження думки, 

супроводжують семантичний зміст висловлюваного – емоційно-експресивні 

та оцінні моменти мовлення”(с.5). 

Професор С.Єрмоленко у праці “Нариси з української 

словесності...”(1999р.) обсяг і зміст поняття стилістики визначає так: 

“Стилістика (лінгвостилістика) – розділ мовознавства, що вивчає: 

а) закономірності існування й сруктурну будову суспільно зумовлених 

різновидів мови - функціональних стилів; 

б) мовні одиниці щодо їх додаткового експресивно-стильового 

забарвлення; 

в) взаємодію  різних рівнів словесно-виразових засобів у конкретному 

тексті, зв”язок їх із позамовними чинниками; 

г) типологію стильової специфіки текстів”(с.260). 

 

2. Якими ж є етапи становлення української стилістики? Наведений в 

академічному виданні стилістики  погляд про два періди її розвитку 

(дореволюційний і радянськиий) із сучасних       міркувань звичайно ж не є   

достовірним. Видається доцільним у науковій та практичній розробці питань 

стилістики на теренах України виділяти  чотири етапи. Охарактеризуємо йх 

детальніше. 

Перший етап – початковий(середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) 

 В умовах переслідування царизмом української  мови, самобутність 

якої відстоювали в середині ХІХ ст. М.Максимович, Л.Лавровський, 

І.Срезневський, пізніше – О.Потебня, П.Житецький, у Галичині й Закарп. 

Україні – І.Вагилевич, О.Левицький, Я.Головацький, О.Огоновський та ін., 

праці з мовознавства разом із художньою літературою зміцнювали підвалини  

єдиної української літературної мови. Від лінгвістики цього періоду 

успадковано низку праць окремих письменників, а також узагальнюючих 

робіт про словесну майстерність, про значення стилістики для виховання 

мовного чуття та почуття любові до рідної мови. Лінгвістична наука широко 

висвітлювала й глибоко теоретично узагальнювала висловлювання про мову 

Т.Шевченка, І.Франка, М.Коцюбинського, Л.Українки, П.Мирного та ін. 

Зокрема з історичних джерел у цій галузі слід назвати працю 

Ф.Буслаєва “ О преподавании отечественного языка”, яка заклала основи 

теоретичного розуміння предмета С і високо піднесла її значення у навчанні 

та вихованні. 

Теоретичні питання С у загальномовознавчому плані, а також у плані 

психології художньої творчості, глибоке розуміння ролі мови в усіх процесах 

розвитку естетики і мистецтва викладено у роботах мовознавця-філософа 

О.Потебні, зокрема в таких: “Из записок по теории 

словесности”(Харків,1905р.), “З лекцій теорії словесності”(1-ше вид. рос. 

мовою – Харків, 1894, 1-ше вид. укр. мовою – Харків,1930р.), у деяких 

розділах  праці “Мысль и язык”(Харків,1862р.). 

Цих же проблем торкався й І.Франко у роботі “Із секретів поетичної 

творчості”(Львів, 1898р.). Тут сформульовано низку понять стилістики й 



поетики на матеріалі творчості українських письменників. 

 

Другий період – етап становлення(20–ті – 50-ті роки ХХ ст.) 

Після падіння Російської імперії(1917) і початку нац. відродження  

Україні у   20-ті – 30-ті роки ХХ ст. внаслідок політики українізації 

починається активний розвиток вітчизняного мовознавства. У системі ВУАН 

створюється Інститут українськоі наукової мови(1921), організовуються 

уафедри української мови у вищих навчальних закладах, видаються 

словники, посібники з сучасної української мови, інтенсивно виробляється 

наукова термінологія тощо. У цей час стилістика виокремлюється як 

наймолодша лінгвістична наука, набуває системи впорядкованих і 

взаємопов”язаних понять, проектуючись на галузь загального, теоретичного 

мовознавства, на сферу практичного володіння мовою.  

Спочатку вона сформувалась як наука про мову художньої літератури і 

розвинулася поряд зі створенням наукової дисципліни – історії літературної 

мови, яка в багатьох випадках послуговується результатами досліджень 

стилістики. 

Наука про мову художньої літератури (за терміном акад. 

Л.Булаховського) цього періоду представлена працями видатних російських 

та українських учених Л.Щерби, В.Виноградова, Г.Винокура, 

Л.Булаховського та ін. Саме Л.Булаховський був основоположником і одним 

із фундаторів лінгвостилістики на Україні. Ще в перший український курс 

під назвою “Лекції з основ мовознавства”(1931-1932рр.) ним уведено лекції 

про стилістичні засоби, про ритмомелодику. Велику увагу приділено 

стилістичному аспекту при дослідженні історії літературних мов у його праці      

“Виникнення і розвиток літературних мов”. Автор широко висвітлив питання 

естетичних вимог при виборі засобів мови; подав стилістичну 

характеристику фрази у художній і науковій мові, окреслив поняття 

гнучкості, ясності вислову тощо. 

У цей період під керівництвом Л.Булаховського здійснено першу 

спробу створення окремого спеціального курсу стилістики української мови. 

Це був “Нарис української стилістики”(5 лекцій) Бориса Ткаченка, молодого 

тридцятилітнього мовознавця, ст. наук. співробітника Харківського філіалу 

Ін-ту мовознавства, незаконно репресованого і розстріляного у 1937 році. І 

хоч у теоретичній частині цієї праці,  виданої в 1929 році у Харкові, 

простежується використання положень “Французької стилістики” Ш.Баллі, 

проте цінність її полягала у висвітленні стилістичних явищ української мови, 

залученні широкого матеріалу з художньої літератури, фольклору, народно-

розмовної мови тощо.  

У російському мовознавстві цього періоду активно досліджується мова 

художніх творів. Так, після своїх відомих робіт про мову і стиль творів О. 

Пушкіна, Л.Толстого, М.Лермонтова, М.Гоголя та інших письменників 

академік В. Виноградов сторив такі узагальнюючі праці “О языке 

художественной литературы”, “Стилистика. Теория  поэтической 

речи.Поэтика “. Ці роботи окреслювали основні теоретичні принципи 



вивчення мови художньої літератури.  

Українська лінгвостилістика плідно розвивається  у повоєнні роки. 

З”являється низка монографій, статей, узагальнюючих праць про мову 

українських письменників. Так, мові творів Т.Г.Шевченка присвячені 

збірники та монографії В.Ващенка “Мова творів Т.Г.Шевченка”, І.Білодіда 

“Т.Г.Шевченко в історії української літературної мови”. Мова творів 

М.Коцюбинського досліджується у монографії Л.Паламарчука “Лексична 

синоніміка художніх творів М.М.Коцюбинського” та ін. Особливості мови 

художньої літератури висвітлено в узагальнюючій монографії І.Білодіда 

“Мова української радянської прози”, а також у працях ученого про мову 

Ю.Яновського, О.Довженка, М.Рильського та ін.  

Третій етап – вищий період розвитку(60-ті – 80-ті рр.) 

Після наступу на українізацію внаслідок репресивної політики ВКП(б)-

КПРС на початку 50-тих років покладено край твердженням про класовий 

характер мови. Історія української лінгвістики позначена прагненням 

оновити теорію мовознавства, увагою до розвитку граматичних досліджень, 

лексикографії. Саме в кінці 50-х та у 60-ті одним із основних напрямків у 

науково-дослідній роботі українських мовознавців стає лінгвостилістика.  

Диференціювавшись і відокремившись від історії літературної мови, 

лінгвостилістика, залишаючись наукою про мову художньої літератури 

переросла в науку про стилістичну систему національної мови в цілому, в 

усіх її виявах, різновидах і стилях – як писемної, так і усної форми. 

Предметом дослідження стають нехудожні стилі української 

літературної мови, зокрема історія становлення української публіцистики й 

науки, усного різновиду літературної мови. Це праці “Мова української 

преси”(1963), “Мова української періодичної преси”(1970) М.Жовтобрюха, 

“Науковий стиль сучасної української літературної мови” А.Коваль(1970), 

“Закономірності розвитку українського усного літературного  мовлення” 

(1965) . 

Настав вищий етап у розвитку стилістичних досліджень. Стало 

нагальним питання про побудову монографічних курсів стилістики, описів 

стилістичної системи національної мови. 

Серйозною спробою такого курсу стилістики російської мови стала 

книга О.М.Гвоздєва “Очерки по стилистике русского языка “(М.,1952). 

Грунтовному висвітленню питань функціональної стилістики, а в зв”язку з 

цим і специфіці мовлення у порівнянні з системою мови присвячені праці 

М.Кожиної “О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики”(Пермь,1966), “К основаниям функциональной 

стилистики”(Пермь,1968), а пізніше її підручник для студентів педінститутів 

“Стилистика русского языка”(М.,1983). 

Як уже зазначалося, основоположником лінгвостилістики на Україні 

вважається акад. Л.Булаховський. Його праці про мову творів Т.Шевченка, 

М.Рильського та ін., а також теоретичні положення, висвітлені у “Нарисах з 

загального мовознавства”(К.,1955) – розділи “Стилістичні особливості 

лексичного складу мови” і “Зауваження про мовний стиль”- мали велике 



значення для розвитку української лінгвостилістики. 

У цей час на Україні з”являються праці, які становлять спроби 

побудови систематичного курсу силістики української мови. Це книги 

В.Ващенка “Стилістичні явища в українській мові”(Харків,1958) і  

І.Чередниченка “Нариси з загальної стилістики сучасної української 

мови”(К.,1962). Вони є певним етапом у побудові наукової стилістики 

української мови і на сьогодні мають велике значення у системі підготовки 

філологів. 

У праці В.Ващенка не викладено загальнотеоретичних стилістичних 

понять (стиль, обсяг стилістики і под.), це фактично курс граматичної 

стилістики української мови. 

“Нариси з загальної стилістики “ І.Чередниченка – фундаментальна 

праця, яка дає уявлення майже про всі грані стилістичної системи української 

мови. У ній поєднуються теоретична і практична частини – застосування 

стилістичних засобів у масовій мовній комунікації, мові преси, художньої і 

наукової літератури. Найменш розроблено стилістику українського усного 

мовлення. У роботі подано стилістичну характеристику різних рівнів мови: і 

фоностилістика, і лексична стилістика, і стилістичний синтаксис тощо. 

Цікавим у праці є те, що автор частково використовує статистичний метод 

дослідження. 

У шістдесятих роках виходить також книга А.Коваль “Практична 

стилістика сучасної української мови”, створена як підручник для студентів-

філологів. Крім основних теоретичних положень про понятя й одиниці 

стилістики, про риси функціональних стилів, у праці вміщено також вправи 

зі стилістики. Близькою до цього видання є ще одна монографія А.Коваль 

“Культура української мови”(К.,1964, 1966). Пізніше вийшла друком також її 

праця “Культура ділового мовлення”. 

У 1973 році  видано п”яту книгу курсу “Сучасна українська літературна 

мова: Стилістика”, присвячену аналізу стилістичної системи сучасної 

української літературної в її писемній і усній формах. У ній викладаються 

теоретичні питаня С як наукової дисципліни, визначаються її зв”язки з 

іншими науками, подається характеристика функціональних стилів.  

 

Четвертий, сучасний етап (початок 90-х років – до сьогодні)  

Проголошення України незалежною державою дало поштовх для 

розвитку всього життя країни, в тому числі й наукового. Багато питань, 

пов”язаних із національною специфікою мови, що з відомих причин не були 

предметом дослідження у радянський період, активно розглядаються 

сучасними вченими. З 1991 року діє Інститут української мови НАН. 

Українська мова нарешті почала повноцінно функціонувати у всіх своїх 

стилістичних рідновидах, особливо – науковому й офіційно-діловому.  

Сьогодні проблемами стилістики займаються такі українські вчені, 

як: О. Пономарів, С.Єрмоленко, Л.Мацько, О.Сербенська,М.Пентилюк, 

М.Пилинський та ін.   

Після 90-го року ми маємо змогу відкривати для себе українських 



науковців діаспори,  зокрема праці професора кафедри слов”янської філології 

університетів Люнду, Гарварду, Колумбії(Нью-Йорк), Українського вільного 

ун-ту(Мюнхен) та ін. ун-тів США, Канади та Європи Юрія Шевельова 

(Юрія Шереха), присвячені мові та стилю Г.Сковороди, І.Котляревського та 

ін. письменників, а також деяким іншим питанням стилістики української 

мови.  

ПРЕДМЕТ СТИЛІСТИКИ, ЇЇ СТРУКТУРА  

Як уже зазначалося, питання про предмет С складне і вирішувалося 

воно у різні періоди мовознавчої науки неоднаково. У наведених вище 

визначеннях стилістики як науки, і на думку М.Кожиної “Предметом 

стилістики є виражальні можливості і засоби різних рівнів мовної системи, 

їх стилістичні значення й відтінки(конотації), а також закономірності 

використання мови у різних сферах і ситуаціях спілкування і своєрідна 

організація мовлення, специфічна для кожної сфери”(Кожина, с.19).  

Твердження “Стилістика вивчає стилістичну систему мови “ часто 

викликає запитання: чи існує стилістична система мови? Іншими словами, 

чи існують одиниці, подібні до одиниць мовних рівнів – фонем, морфем, 

лексем тощо? А у зв”язку із цим – чи можна розглядати С як самостійний 

рівень у мовній структурі? Із цього приводу М.Кожина зазначає, що 

особливого рівня(в загальновизнаному мовознавчому значенні) стилістичні 

прийоми не утворюють, бо складають якісно неоднорідні одиниці і 

явища(Кожина,с.19). 

Отже, стилістичне в мові не утворює особливого рівня, воно пронизує 

усі рівні по вертикалі, є у кожному з них. Саме тому у загальному для всього 

мовознавства (і стилістики у тому числі) об”єкті – мові предмет 

стилістики складає особливий кут зору, аспект вивчення мови. Російський 

учений Г.Винокур так говорив про це: “... стилістика має таку властивість, 

що вивчає мову у всьому розрізі її структури відразу, тобто і звуки, і форми 

... , але     з особливого погляду. Цей особливий погляд і створює для 

стилістики у чужому матеріалі її власний предмет”(Винокур Г.О. Избр. 

работы по русскому языку. – М., 1959, с.223).  

Ще Шарль Баллі писав свого часу про “силістику” загальну, часткову 

(С конкретної національної мови) й індивідуальну. У 60-х роках ХХ ст. 

В.Виноградов виділяв у С три кола досліджень: 1) стилістику мови; 1) 

стилістику мовлення; 3) стилістику художньої літератури. То якою ж є 

структура цієї науки сьогодні?  

Більшість сучасних учених виділяють теоретичну і практичну 

стилістику. Теоретична в свою чергу поділяється на: 1)загальну ( 

стилістику ресурсів – фоностилістику, лексичну стилістику, граматичну 

стилістику тощо; функціональну стилістику); 2) стилістику художнього 

мовлення( у складі функціональної стилістики). Іноді виділяють ще й  

зіставну, порівняльну стилістику(зовнішню), історичну, діалектну 

стилістику, стилістику тексту.  

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ СТИЛІСТИКИ 

 Семантико-стилістичний – основний метод стилістичних 



досліджень, оскільки завданням стилістики є встановлення різноманітних 

відтінків смислу – стилістичних значень.  

 Порівняльний аналіз (стилістичне забарвлення функціональних 

стилів базується на симантико-стилістичних звязках мовних одиниць різних 

рівнів і яскраво простежується під час порівняння цих стилів).  

 Метод зіставлення (наприклад, шляхом зіставлення різних 

варіантів одного і того ж твору автора зясовуємо стилістичний потенціал тих 

мовних одиниць, до заміни яких вдався письменник).  

 Метод “слово – образ (мікрообраз)” дозволяє виявити той 

комплекс мовних засобів різних рівнів зі всіма стилістичними нюансами, що 

слугує для створення даного мікрообразу в системі образної думки 

письменника.  

 Стилістико-статистичні методи (іноді їх називають ще 

структурно-статистичні). В українському мовознавстві використав ще І. 

Білодід під час аналізу синтаксису роману Ю.Яновського “Вершники”. На 

основі його застосування укладаються також словники частотності 

слововживання окремих авторів.  

 Метод стилістичного експерименту полягає у творенні тексту із 

певною стилістичною настановою шляхом заміни мовних одиниць, спроб 

підставити інші одиниці на місце вжитих автором. Великого значення цьому 

методу надавали Л.Щерба, Л.Булаховський, І.Чередниченко. 

 

Підсумовуючи, зауважимо, що значення стилістики важко переоцінити. 

Як завершальна дисципліна  у циклі лінгвістичних наук вона узагальнює і 

підсумовує знання про весь курс сучасної української літературної мови. І що 

найважливіше – про її функціональний аспект. Вона допомагає глибше 

пізнати природу і сутність мови, її художньо-естетичну цінність, утверджує 

норми літературної мови, підносить культуру мовлення в різних сферах  

діяльності людини. 

Тема: СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ПЛАН 

1. Поняття “функціональний стиль”. 

2. Принципи класифікацій і внутрішньої жанрової диференціації стилів. 

3. Типологія стилів, підстилі. 

4. Характеристика основних функціональних стилів. 

5. Історія розвитку стилів в Україні (самостійно за джерелом №5). 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Кожина М.  Стилистика русского языка – М.: Просвещение, 1983. – С 66-82 

2. Єрмоленко С. Нариси з української словесності: Стилістика і культура мови. 

– К.: Довіра, 1999. - С. 270-284 

3. Сучасна украінська літературна мова: Стилістика. – К.: Наукова думка, 1973. 

– С. 561-582 

4. Чередниченко І.Г. Нариси з загальноі стилістики сцчасноїукраїнської мови. – 



К.: Рад. шк., 1962. – С. 41-85 

5. Культура мови вчителя: Курс лекцій / за заг. ред. О.Г. Муромцевої. - Харків: 

Гриф, 1998. – С.162-172 

6. Пономорів О.Д. Стилістика  української мови: Підручник. – 3-тє вид., 

перероб. і доповн. – Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2000. -  С. 5-18 

1. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наук. думка, 1976. – 287с. 

 

1.Стрижневим поняттям стилістики є стиль. Це слово походить від 

латинського stilus – “загострена паличка для писання”. Воно має багато 

значень, вживається для характеристики певних напрямків у музиці, 

живопису, літературі, архітектурі, діяльності і поведінці людини, одязі, 

інтер’єрі тощо. 

У мовознавстві під стилем розуміють сукупність мовних засобів (слів, 

граматичних морфем, синтаксичних конструкцій) дібраних відповідно до 

мети, змісту, сфери спілкування. 

Як зазначає С.Єрмоленко (“Нариси” – с. 270-271) у сучасних 

дослідженнях послуговуються терміном “функціональний стиль”, 

окреслюючи ним власне лінгвістичний (а не літературознавчий) зміст стилю, 

а також обгрунтовуючи окремий напрямок дослідження й теоретичні засади 

функціональної стилістики. 

Починаючи від представників Празької лінгвістичної школи, які перші 

почали опрацьовувати функціональні стилі, вчені пропонують різні 

визначення цього поняття. Тривалий період в українській лінгвістиці 

вважалося найбільш науково обгрунтованим, чітко окресленим визначенням 

В.Виноградова (воно наводиться і в академічному виданні “СУЛМ.  

Стилістика.”, і в підручнику А.Коваль “Практична стилістика”, і в працях 

О.Паномарева) 

В.В.Виноградов: 

“Стиль – це суспільно усвідомлена і функціонально зумовлена 

внутрішньо об’єднана сукупність прийомів уживання, відбору й поєднання 

засобів мовного спілкування у сфері тієї чи іншої загальнонародної, 

загальнонаціональної мови, співвідносна з іншими такими ж способами 

вираження, що служать для інших цілей, виконують інші функції в мовній 

суспільній практиці даного народу.” 

Проте, на думку М.Кожиної, у цьому визначенні не досить чітко 

окреслено поняття “сфера спілкування”. Його можна тлумачити по-різному, 

наприклад: спілкування на вулиці, на виробництві, у дружньому колі тощо. 

У чеській стилістиці це поняття уточнюється через співвіднесення його 

із видом суспільної діяльності. Але ж функціональні стилі, про які йдеться, 

формуються в сферах спілкування – і разом з тим у видах діяльності, що 

співвідносяться із формами суспільної свідомості (мистецтво, наука, 

політика, право). 

Отже, мета і завдання спілкування в обумовленій таким чином сфері 

визначаються призначенням відповідної форми суспільної свідомості, типом 

мислення, який властивий цій сфері, типовими особливостями змісту – 



(Кожина. Стилистика  русского языка. – с. 48.).  

Таким чином, функціональний стиль – це своєрідний характер мовлення 

того чи іншого його різновиду, що відповідає певній сфері суспільної 

діяльності й співвідносній з нею формі свідомості, який твориться 

особливостями функціонування у цій  сфері мовних засобів і специфічною 

мовленнєвою організацією, що створює певне загальне її стилістично 

забарвлення (“маркування”) (Кожина,с.49). 

Світлана Єрмоленко також підкреслює, що стиль диктує мовну 

поведінку, певний тип мислення, активізацію відповідних лексичних, 

фразеологічних, граматичних одиниць, частоту їх використання в тексті, 

способи організації й компонування мовно-виразевих знаків в текстові 

структури. 

Вона підтримує погляди Пермської школи функціональної стилістики, 

очолюваної М.Кожиною, про таку позамовну ознаку функціонального стилю, 

як тип мислення. 

 

2. Довгий час учені у трактування стилістичних явищ і класифікацій 

стилів виходили лише із природи власне лінгвістичного. 

Однак розвиток функціональної стилістики поставив під сумнів такі 

традиційні думки. Ще у “Тезах Празького лінгвістичного гуртка”, пізніше  в 

інших працях чеських, російських і українських лінгвістів функціонального 

напрямку підкреслюється таке: На характер висловлювання впливає 

цілеспрямованість спілкування, сфера, ситуація, жанр та інші позамовні 

фактори! 

Отже, стиль – це явище, тісно пов’язане із екстралінгвістичним, інакше  

зумовлене ним. Його можна зрозуміти лише при врахуванні мети, завдань, 

ситуації і сфери спілкування і самого змісту висловлювань. 

Не випадково в основу класифікацій функціональних стилів та їх 

різновидів більшість учених ставить саме позамовні фактори, що 

розглядаються в єдності з власне лінгвістичними. Вони лежать  в основі 

визначення поняття стиль, запропонованого В.Виноградовим.  

Мовознавці виявили цілі комплекси таких екстралінгвістичних факторів, 

під впливом яких формуються функціональні стилі. 

Який чи які із них все-таки доречно взяти за основу класифікацій 

функціональних стилів? 

Розглянемо погляди дослідників із цього приводу.  Більшість учених 

виділяють функціональні стилі виходячи із різних функцій мови (цей 

принцип викладено у працях: Чередниченко І.Г, академ. вид. стилістики, 

Пентилюк М.І., Паномарів О.Г. та ін.). – “Розрізнення стилів залежить від 

основних функцій мови – спілкування, повідомлення і діяння, впливу” 

(Пентилюк. Культура мови і стилістика. – с.108). 

Однак, як зазначає М.Кожина, хоч і здавалось би природнім 

класифікувати функціональні стилі, виходячи із функцій мови, такий 

принципи не є досконалим. 

Адже на основі трьох функцій мови виділяється п’ять стилів: функція 



спілкування (розмовний), функція повідомлення (діловий і науковий), 

функція впливу (художній і публіцистичний) – так виділяє В.Виноградов у 

праці “Стилистика. Теория поэтичесской речи.” 

“А на якій же основі,- запитує М.Кожина, - розрізняються зазначені 

“пари” стилів?” (Кожина, с.67). 

Визначення функціонального стилю спирається такою і на сфери 

спілкування. Їх звичайно треба враховувати під час класифікації стилів. 

Як ми уже зазначили вище, поняття “сфера спілкування”, “вид 

суспільної діяльності” уточнюється представниками Пермської школи 

функц. стилістики, які вважають, що під час систематизації функц. стилів 

логічно спиратися на форми суспільної свідомості (наука, політика, право, 

мистецтво), кожній з яких відповідає певний вид діяльності і традиційна 

сфера спілкування (Кожина. – с.67-68). 

Подібної думки дотримуються і С.Єрмоленко, вважаючи, що “Стиль – 

це не автоматично заданий вибір (селекція) та інтегрування мовних одиниць 

у певному тексті, а принципи узгоджуваності складників висловлювання, що 

відповідають характерові, типові мислення в кожній сфері мовної діяльності” 

(Єрмоленко. Нариси. – с.272). 

М.Кожина зазначає, що, як екстралінгвістичну основу для розумовно-

побутового стилю слід назвати сферу побутових відношень і спілкування, а в 

кінцевому разі – побут як  область відношень людей поза їх безпосередньо 

виробничою й суспільно-політичною діяльністю. Ця сторона буття і сфера 

спілкування свого роду “нульова” відносно названих вище форм свідомості і 

видів діяльності із відповідними їх сферами спілкування (Кожина, с.68). 

 

3. Отже, на зазначеній екстралінгвістичній основі виділяють 

функціональні стилі: науковий, діловий, публіцистичний, художній, 

розмовно-побутовий (Кожина, с.68). 

Причому в кожній сфері спілкування є свій базовий комплекс 

стилетворчих факторів, які визначають його специфіку. 

Це: 1. Призначення; 

2. Форма думки; 

3. Тип змісту; 

4. Мета і завдання спілкування. 

Функціональні стилі є основними найбільш соціально значимими 

мовленнєвими різновидами. 

Звичайно, у реальній мовній дійсності функціональні різновиди 

мовлення існують як у “чистому” вигляді (типові тексти наукового, офіційно-

ділового стилів), так і в більш чи менш близьких до них варіантів, 

проміжних. 

Кожний функціональний стиль поділяється на підстилі, які в свою чергу 

мають власні жанрові ознаки (Н., у всіх різновидах наукової мови - науково-

навчальної, науково-популярної тощо - є свої особливості), проте вони 

зберігають основні ознаки певного стилю. 

Отже,  в реальному мовленні функціонально-стилістичний поділ мови не 



зводиться до 5 основних стилів. Стилі взаємодіють, і той чи інший 

конкретний текст в цілому має поєднувати риси різних стилів. 

Зрозуміло, що складність і багатограність поняття ФС зумовлює багато 

піфдходів як до визначення цього поняття, так і до встановлення кількості їх 

у національній мові. 

Так у “Курсі історії української мови”, т. І. К., 1958, с.9 – виділено: 

1. Художньо-белетристичний, 

2. Суспільно-політичний, 

3. Наукового викладу, 

4. Виробничо-технічний, 

5. Офіційний документ, 

6. Епістолярний. 

(Немає розмовно-побутового) 

І.Г.Чередниченко говорить про: 

 1) мова живого усного загальномовного спілкування; 

2) офіційно-діловий; 

3) мова наукової і технічної літератури; 

4) стилі масової преси та агітаційно-масової публіцистики (с.42). 

Пропонуються й інші класифікації, які в основі мало чим відрізняються. 

Розходження мають здебільшого термінологічний характер. Основних 5 

стилів переважно виділяються всіма лінгвістами. Додатково визначено також 

епістолярний стиль (“Курс історії української літературної мови, Єрмоленко 

“Нариси...” – с. 271, Муромцева О., Жовтобрюх В. Культура мови вчителя”, 

с. 162), ораторський – (Чередниченко, с.42). 

М. Кожина вважає, що останній можна віднести до публіцистичного, 

вважати його підстилем, що є взаємодією письмово-публіцистичного і усно-

публіцистичного мовлення. На користь такого твердження свідчать 

призначення і мета – вплив на слухачів, плюс повідомлення). 

Сьогодні також слід говорити про існування конфесійного стилю 

(специф. мета, засоби, зміст, структура мови). 

Отже, принципових розбіжностей у класифікації стилів немає. 

Щодо внутрішньої диференціації стилів, виділення підстилів, також на 

сьогодні немає єдності. Проте у більшості праць подано таку 

систематизацію: 

Науковий стиль поділяється на підстилі: 

1) власне науковий, 

2) навчально-науковий, 

3) науково-популярний, 

4) науково-публіцистичний, 

5) виробничо-технічний. 

Офіційно-діловий:  

1) адміністративно-канцелярський, 

2)  дипломатичний, 

3, законодавчий (юридичний). 

Публіцистичний:  



1) газетна публіцистика, 

2) радіо-, теле, кінопубліцистика, 

3) ораторське мовлення. 

Художній: 1)худ. проза, 

2) драматургія, 

3) поезія  (однакова функція, взаємоперехідні). 

Розмовно-побутовий: 1)  монологічне мовлення (усне). 

2) діалогічне мовлення. 

4. Характеристика стильових різновидів сучасної української літературної 

мови 

  Науковий стиль 

За допомогою наукового стилю  реалізується мовна функція повідомлення. 

Тексти, виконані в цьому стилі, містять наукову інформацію, яку треба 

донести до різних верств суспільства. Це доведення теорій, обгрунтування 

гіпотез, повідомлення наслідків досліджень, наукове пояснення явищ, 

систематичний виклад  певних знань тощо. 

Основними рисами наукового стилю є понятійність і предметність, 

об”єктивність, точність, логічність, аргументованість викладу, наявність 

цифрових даних, схем, таблиць, діаграм, малюнків, відсутність образності, 

емоційності та індивідуальних авторських рис. 

Мовні особливості: лексико-фразеологічний рівень 

 наявність великої кількості термінів із різних галузей знання (напр., 

математичні – квадрат, гіпотенуза, алгоритм, косинус тощо; біологічні – 

цитоплазма, вакуолі, фітонциди і т. п.); 

 переважання абстрактної лексики  і запозичених слів; 

 багатозначні слова використовуються зазвичай у одному із значень (напр.: за 

тлумачном Словником української мови в 11-ти томах слово  дерево може 

вживатися для позначення багаторічної рослини з твердим стовбуром і 

гіллям, що утворює крону, зрізаних стовбурів цієї рослини, матеріалу з цієї 

рослини, що йде на будівництво та різні вироби, бездушної, тупої людини 

(перен.). У наукових працях із біології функціонує тільки значення 

“багаторічна рослина з твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону”); 

 відсутність емоційно-експресивної лексики; 

граматичний рівень 

 велика кількість іменників та інших субстантивованих частин мови; 

 переважання абстрактних іменників середнього роду з суфіксами –ство, -

цтво, -ння, -ття ( напр.,  класифікування, формулювання, сприйняття тощо); 

 мінімальне вживання особових займенників; 

 переважання дієслів теперішнього часу із значенням позачасовості, постійної 

дії, дієслів третьої особи множини, інфінітивів, безособових форм, оскільки 

вся увага зосереджена на дії, а суб”єкт її лишається поза увагою мовця (напр., 

Дано дві сторони і кут, протилежний одній із них. Знайти інші два кути і 

третю сторону ( з підручника);  

 нахил до розгорнутих складних речень із різними видами підрядності, 



відокремленими зворотами, вставними конструкціями; 

 наявність цитат, посилань; 

 чітка композиційна структура тексту, поділ його на розділи, параграфи, 

пункти, підпункти. 

         Науковий стиль має кілька різновидів: власне науковий, навчально-

науковий, науково-популярний,  науково-публіцистичний, виробничо-

технічний.  

Власне науковий стиль обслуговує фахівців певної галузі науки. Це 

наукові дослідження в галузі мовознавства, медицини, біології, фізики тощо, 

викладені у докторських, кандидатських дисертаціях, монографіях окремих 

статтях. 

Навчально-науковий стиль використовується при написанні 

підручників, посібників та іншої літератури, призначеної для навчальних 

закладів. 

Науково-публіцистичний  стиль   властивий працям, надрукованим у 

спеціальних газетах і журналах, призначених для фахівців певної галузі 

науки і техніки. 

Науково-популярний стиль має на меті зацікавити науковою 

інформацією широке коло людей незалежно від їх професійної  підготовки. 

Це окремі  брошури, статті, замітки на медичні, космічні, біологічні тощо 

теми у засобах масової інформації. 

Виробничо-технічний стиль – це мова літератури, що обслуговує 

різні сфери господарства й виробництва (інструкції, описи технологічних 

процесів тощо). 

Зразки стилю: 

“ Хлоропласти ( від грец. chlo ros – зелений і plastos - утворений ) – 

зелені пластиди рослинних клітин, в яких відбувається процес фотосинтезу. 

Зеленене забарвлення Х. зумовлює хлорофіл. Крім хлорофілу, в Х. містяться 

пігменти з групи каротиноїдів, зокрема оранжево-жовтий – каротин і жовтий 

– ксантофіл. Х. складається з двошарової білково-ліпоїдної оболонки і 

строми. Строма пронизана системою внутрішніх мембран – тилакоїдів, які 

мають вигляд сплюснутих мішечків. У вищих рослин частина тилакоїдів за 

формою нагадує диски невеликого діаметру, що розташовуються один над 

одним, утворюючи грани. Грани з”єднані між собою тилакоїдами строми.”( із 

посібника: Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття.Персоналії. – К.: 

Видавничий центр “Академія”, 1997. – С.201); 

 “Позиція невтручання влади у мовно-культурні процеси, що 

відбуваються в країні, знайшла виправдання в концепції “ненав”язування 

свого”, яка виникла ще в час президентства Л.Кравчука внаслідок хибного 

перенесення антитоталітарних засад ідеологічного плюралізму відкритого 

суспільства на завдання побудови суверенної держави, що потребують 

передусім активізації об”єднуючих чинників, а серед них державній мові 

належить чільна роль. Тому концепція “ненав”язування свого” в мовно-

культурній сфері країни з тяжкою спадщиною тривалого розмивання основ 

національної своєрідності є хибною у самій своїй суті. Складність 



конфліктної мовної ситуації України вимагає адекватних ступеню складності 

зусиль, спрямованих на оздоровлення ситуації. Зволікання в цій справі 

заганяє всередину, спричиняючи її загрозливому розростанню, одну з 

найтяжчих хвороб українського суспільства. 

“Не слід гадати, що зміцнення позицій мови відбудеться саме собою, - 

пише відомий мовознавець Орест Ткаченко, - або що нам би вибачили 

нащадки, якби через нерозум і недбальство ми втратили свою мову, і що це 

можна було б “списати” на “несприятливі обставини”. Мовна стійкість 

народу залежить не стільки від обставин, скільки від його бажання і волі. 

При бажанні можна воскресити навіть мертву чи напівмертву мову, при 

небажанні – можна із цілком живої мови зробити мертву”.(Масенко  Л.Т. 

Мова і політика. – К.: Соняшник, 1999. – С.97). 

 

Офіційно-діловий стиль 

Основне функціональне призначення цього стилю – регулювати ділові 

стосунки   мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, 

обслуговувати громадські потреби людей у типових ситуаціях. 

Найголовніші ознаки – документальність (кожен офіційний папір повинен 

мати характер документа), стабільність, високий ступінь стандартизації, 

лаконізм, точність, сувора регламентація тексту, майже цілковита відсутність 

емоційності та образності і будь-якого вияву індивідуальності автора. 

Особливості мовного оформлення  офіційно-ділового стилю, зумовлені 

специфікою його використання. 

Лексико-фразеологічний рівень: 

 використання спеціальних термінів – мовних штампів, кліше, канцеляризмів 

(напр., розпорядження, протокол, нижчепідписаний, супровідний, високі 

договірні сторони, відповідно до ..., згідно з розпорядженням тощо); 

 відсутність емоційно-експресивної лексики.  

Граматичний рівень: 

 висока частотність уживання абстрактних іменників на –ість, -ання ( 

розпорядження, стягнення, чинність, організованість, недоторканість і 

под.); 

 переважання інфінітивних, неособових дієслівних форм ( ухвалити, 

заслухати, подається, організвоується тощо); 

 типове вживання ускладнених речень, нанизування кількох підрядних тощо; 

 розщеплені форми присудків ( здійснити перевірку, провадиться набір, 

прийняти рішення, надати допомогу і под.); 

 чітка організація тексту – поділ на параграфи, пункти, підпункти. 

Офіційно-діловий силь має такі підстилі:  

1) адміністративно-канцелярський ( накази, інструкції, 

розпорядження, довідки, заяви, звіти, офіційні листи, оголошення тощо); 

2)  дипломатичний ( міжнародні угоди - кнвенції, повідомлення –

комюніке, протоколи, звернення – ноти і под.); 

3) законодавчий (юридичний) – закони, статути, укази, постанови 



тощо. 

Зразки стилю: 

Публіцистичний стиль 

Головна функція цього різновиду мовлення – інформативно-

пропагандистська та агітаційна. Це стиль засобів масової інформації (преси, 

радіо, телебачення), які покликані  не тільки висвітлювати різноманітні 

суспільно-політичні проблеми, а й формувати громадську думку.  Саме тому 

публіцистика характеризується з одного боку популярним, чітким викладом, 

орієнтованим на швидке сприймання повідомлень, стислість і зрозумілість 

інформації, а з іншого – експресивністю, частково поєднуючи таким чином 

ознаки наукового та художнього стилів. 

Отже, визначальною ознакою цього стилю є вдале поєднання логізації 

викладу із емоційно-експресивним забарвленням, тому він характеризується 

доступністю, полемічністю викладу, образністю, експресивністю та 

афористичністю. 

Основні мовні засоби:  

Лексико-фразеологічні 

 широке використання суспільно-політичних та соціально-економічних 

термінів (адміністрація, економіка, державність, президент, соціальний 

стан тощо);  

 точні найменування (подій, дат, місцевості, учасників);  

 запозичення (імідж, імпічмент, мас-медіа, презентація, мер, моніторинг, 

саміт, факс, байкери, екстрадиція і под.)  

 емоційно-оцінні слова, словосполучення (національна еліта, національні 

традиції, історична місія і т.д.);  

 перифрази (словосполученя, що називають предмет за його визначальною 

ознакою) – трудівники полів (селяни), майстри слова(письменники), творці 

високих урожаїв (хлібороби) і т.д.  

 багатозначна образна лексика, що має оцінну спрямованість;  

Граматичні 

 іншомовні суфікси та префікси ( -іст(ист), -атор, -ація, -псевдо, -нео, -

супер); 

 словотворчі форми з префіксом –не ( неухильний, нестримний, 

невідворотний, невідкладний і под.); 

 різні типи питальних, окличних та спонукальних речень, зворотний порядок 

слів, складні речення ускладненого типу (напр., гасла – Слава і честь людям 

праці!, політичні заклики –Ставаймо на бік демократичних сил!  тощо);  

 широке використання діалогічної форми мовлення, вияв авторської 

індивідуальності із притаманною відвертою, неприхованою оцінністю. 

У публіцистичному стилі виділяють кілька підстилів, кожний з яких має свої 

жанрові й мовні особливості:  

власне публіцистичний або стиль засобів масової нформації ( газети, 

часописи, радіо, телебаченя, реклама); 

художньо-публіцистичний ( памфлети, фейлетони, нариси, есе); 



науково-публіцистичний ( критичні статті, аналітичні огляди, соціальні 

портрети тощо); 

Ораторське мовлення також іноді вважають підстилем публіцистики, проте 

у сучасних дослідженнях підкреслюється, що  вислів “ораторський стиль” 

означає усну форму публіцистичного стилю. Адже кожен із вище названих 

підстилів: і власне публіцистичний, й художньо-публіцистичний, й науково-

публіцистичний, майстерно проголошений,  називають ораторським ( Любов 

Мацько). 

Зразки стилю: 

 “Українському слову з часів його виникнення( “А ми просо сіяли, сіяли...”) й  

на всіх історичних шляхах доводилося нелегко. 

Здобувши в муках і боротьбі громадянство в писемності, воно стражданням, 

страдництвом, мужністю і радісною відвагою фольклору, літописів “Слова о 

полку Ігоревім” б”є дзвонами в пам”ять і гримить громами в сумління живих 

і ненароджених, пориваючи до своєї слави й безсмертя. 

Чому ж величальні дзвони обертаються в подзвін, а благодатний грім – у 

похоронну тугу? 

Як і чому могло статися, що виплекана, виспівана народом, гартована в борні 

за свою самобутність, вирятувана з утисків, заборон і асиміляційного пекла 

двох кровожерних імперій – російської й австро-угорської, піднята до 

визвольних революційних кличів і в результаті цього утверджена, як рівна 

серед рівних усіх мов загальнолюдської культури й поступу, українська мова 

раптом стає зайвою й непотрібною? Як і чому це відбувається у найбільш 

освіченому ХХ ст., в час суцільної обов”язкової грамотності, індустріального 

продукування книг і періодики, розповсюдження радіо й телебачення? 

Ці запитання приковують до стовпа ганьби; шкварчиш на інквізиційному 

кострищі несправедливості, дим усесвітнього сорому виїдає очі. Де дітися? І 

ти, ти теж винен, що ці “прокляті” питання з”вилися, як сувора реальність. А 

від дійсності не відхрещуються. 

Наче ж нема ніяких заборон, жодних репресивних заходів: навпаки, закони 

декларують волю. Як же і чому ж? “( із посмертної публікації: Харчук Борис. 

Слово і народ.// Прапор. – 1988. -  № 10. – С.147-163) 

 

Художній стиль 

Особливим функціональним різновидом писемної мови є стиль художньої 

літератури ( інші назви – художній, художньо-белетристичний).  Специфіка 

його  у тому,  що це складний сплав компонентів, у якому відображається усе 

багатство національної мови. З одного боку, він вбирає у себе елементи  усіх 

інших стилів літературної мови, трансформує і переосмислює їх, з іншого – 

передбачає використання діалектизмів, жаргонізмів, неологізмів, застарілих 

слів та інших складників, якщо це вмотивовано потребою мистецького 

зображення дійсномті. В історії української літературної мови художній 

стиль посідає особливе місце. Адже саме із художньої творчості І. 

Котляревстького започаткувалася нова українська літературна мова. 

Тривалий час цей різновид залишався єдиним повнокровним стилем,  



оскільки інші стилі через обмежені державною системою функції не могли 

природно розвиватися. 

Художній стиль обслуговує духовно-естетичну сферу життя народу. Він 

використовується  в індивідуальній і колективній творчій діяльності, різних 

видах мистецтва, культурі, освіті. Це особливий спосіб мислення, який 

полягає у відтворенні дійсності через конкретно-чуттєві образи. 

Основне призначення цього стилю – впливати засобами художнього слова 

через систему образів на розум, почуття, і волю читачів, формувати ідейні 

переконання, моральні якості та естетичні смаки. 

Головні ознаки: образність, поетичність,  естетика мовлення, експресія як 

інтенсивність вираження, зображувальність ( конкретно-чуттєве 

живиписання дійсності – людей, природи, явищ, понять, якостей, 

властивостей, відношень). У художньому стилі все подається крізь призму 

інтелекту і світовідчуття особистості (образ автора), і все спрямовується на 

особистість читача (слухача). 

Основні мовні засоби: 

Фонетичні 

 звукові повтори ( алітерація, асонанс, звуковий паралелізм, анафора, епіфора, 

зіткнення, рима, кільце тощо. Напр.: Криши, ламай, трощи стереотипи! 

Вони кричать, пручаються,- ламай!(Л.Костенко) – алітерація; “Йде вже літо 

повноліто Йде вже сонце повна повня...” (І.Драч)- анафора, звукоповтори); 

 звуконаслідування (Сумними довгими ключами Летять у вирій журавлі, 

Прощаючись надовго з нами Своїм “кру-кру”... – Б.Лепкий ); 

Лексико-фразеологічні 

 багатство найрізноманітнішої лексики з переважанням слів конкретно-

чуттєвого сприймання ( назви осіб, речей, дій, явищ, ознак - “Лиже полум”я 

жовте черево, Важкувато сопе димар, галасує від болю дерево, 

Піднімаючись димом до хмар” – В.Симоненко);  

 емоційно-експресивна лексика; 

 широке використання різних видів синонімів, омонімів, антонімів ( 

“Розплелись, розсипались, розпались, Наче коси, вересневі 

дні...”(Д.Павличко); “Коли крізь розпач випнуться надії І загудуть на вітрі 

степовім, Я тоді твоїм ім”ям радію І сумую іменем твоїм.”(В.Симоненко); 

 багатозначні образні елементи – тропи ( метафора, метонімія,  синекдоха, 

епітет, порівняння, гіпербола, літота, сарказм, іронія, перифраз, алегорія, 

оксюморон, символ); 

 використання з художньою метою слів вузького стилістичного призначення: 

історизмів, архаїзмів, діалектизмів, канцеляризмів, просторічних елементів, 

термінів, запозичень тощо); 

Граматичні 

 функціонування усіх частин мови, використання морфологічних синонімів – 

граматичних форм того самого слова, які  різняться засобами граматичного 

вираження, відтінками спільного гаматичного значення ( напр., “Ой оце чудне 

дівчатонько, ой-я, Щосуботоньки їде з містонька...”(І.Драч);  



 широке вживання дієслівних форм різних способів; 

 використання всіх типів речень , синтаксичних зв”язків, ритмомелодики 

висловлень та текстів; 

 стилістичні фігури ( синтаксичний паралелізм, еліпс, риторичні питання,  

звертання,  оклики, періоди, анафора, епіфора, парцеляція та ін.); 

 використовуються усі функціональні типи текстів (опис, розповідь, роздум), 

а також різноманітні їх комбінації. 

Художній стиль залежно від родів і жанрів літератури поділяється на такі 

підстилі: 

епічні ( прозові – епопея, роман, повість, оповідання, нарис), 

ліричні (поема, балада, пісня, поезія), 

драматичні (драма, трагедія, комедія, мелодрама, водевіль), 

комбіновані (ліроепічний твір, драма-феєрія, усмішка тощо) 

Зразок стилю:  

“Город біля хати. 

Цвітуть соняшники. Озвучені бджолами, вони чомусь схожі для мене на 

круглі кобзи, які земля підняла зі свого лона на високих живих стеблах. Живе 

тіло кобз, пахуче, припорошене жовтим пилом, поросле пелюстками, 

світиться й золотіє, щось промовляє своєю широкою, незгасаючою 

усмішкою. Скільки того сміху на городі – всі соняшники сміються, веселі, 

тільки підійди до нього. 

Розмовний стиль 

Цей особливий різновид літературної мови – найдавніший, оскільки 

започаткувався він ще з виникненням мови. В історії розвитку української 

мови усіх періодів через несприятливі умови, політичні утиски, офіційне 

невизнання, надмірні впливи запозичень значення розмовного стилю важко 

переоцінити, адже саме розмовна мова зберігала  й передавала із уст в уста   

самобутність слова української нації. 

Сфера використання розмовного стилю – щоденне неофіційне 

спілкування  у побуті, на виробництві. 

Основне функціональне призначення – бути засобом невимушеного 

спілкування, живого обміну думками, з”ясування побутових стосунків. 

Усе це зумовлює такі основні ознаки цього різновиду мовлення, як: 

усна форма спілкування, неофіційність стосунків між мовцями і 

невимушеність спілкування, непідготовленість до спілкування, безпосередня 

участь у ньому, використання позамовних чинників (ситуація, рухи, жести, 

міміка), лаконізм, емоційність. 

Мовні особливості простежуються на усіх рівнях. 

Фонетичні: 

 багатство інтонацій, модуляцій голосу; 

 емфатичне розтягування звука, розрив слова на склади, обриви слів, різкі 

зниження чи підвищення тону (“- Цить, дурню, то так годиться! Хто до 

дверей стукає, того треба по плечах постукати. Ти того не знав? 

- Не-е-е зна-а-в! – відхлипнув Гриць.” (І.Франко);  



Лексико-фразеологічні: 

 емоційно-експресивно забарвлені слова і звороти (хатинонька, з глузду 

з”їхати, баньки, голуб”ята); 

 розмовні, просторічні елементи (гальорка, тикати, попоїсти, добрячий, 

вчителювати, всенький, роззява, гепнути тощо); 

 переносне вживання слів для оцінної характеристики осіб (зайчик, 

ластівочка, котик, осел, гадюка, свиня); 

  використання жаргонізмів, діалектизмів, згрубілих слів; 

Граматичні: 

 складні іменники із дієслівним компонентом (вертихвістка, варивода, 

блюдолиз, пройдисвіт і под.); 

 субстанцивація іменників (відпускні, примірочна, контрольна, прохідна, 

душова); 

 складноскорочені слова (завгосп, медсестра, санпропусник, харчоблок); 

 широке використання вигуків; 

 різні типи простих речень ( переважно короткі: неповні, обірвані, 

односкладні, слова-речення). 

Зразок стилю: 

“Гепнеш, було, так, що самому годі й підвестися. 

Тоді біжать мати або баба, беруть тебе на руки, несуть додому, по 

дорозі дотовкують, приказуючи: 

- Та в людей же ж і бешиха, і шкарлятин, і обклади, і кір. Прибирає ж 

таки господь потроху. А мого, макоцвітного, ніщо не бере. Сам собі голову 

скрутить. Лазитимеш, лазитимеш по бантинах?! Лазитимеш?! А тоді скажуть, 

що мати не догляділа! Гасатимеш, гасатимеш, гасатимеш?!! 

Покладуть на лаву, а тоді до сестри: 

- Біжи скоріш до баби Мелашки та скажи, що мати прохали, хай 

прийдуть. Йванько, скажи, заслаб. Та щоб мені одна нога тут, а друга там. Та 

втри носа, як у хату до баби входитимеш, та не забудь сказати: “Драстуйте!” 

А тоді нахиляється та: 

- Де тобі болить, синочку? 

- Отут, мамо! 

- Боже мій, боже мій! І чого б ото я лазив, і чого б ото я падав? 

- Я не буду більше, мамо! 

- Так і калікою ж можна бути. Боже мій, боже мій. Дуже болить? 

- Дуже! 

- О царице моя небесна. Хоч би баба Мелашка скоріше. Може, тобі 

молочка?” (Остап Вишня). 

 

Конфесійний стиль 

Назва цього різновиду літературної мови походить від лат.  confessio – 

визнання, сповідання. Функціональне призначення конфесійного стилю -  

обслуговувати релігійні потреби суспільства.  

Це стиль перекладної культової (Біблія, житія, апокрифи тощо) й 



оригінальної( проповіді, послання, тлумачення Святого письма, молитви, 

складені священослужителями української церкви) літератури. 

У зв”язку із прийняттям християнства у Київській Русі культові книги 

спочатку перекладали з грецької старослов”янською мовою. 

Послуговувалися нею в релігійних обрядах, додаючи окремі українські  

вимовні і граматичні риси. Починаючи із середини 16 ст. у церквах 

використовували і давню українську мову ( збереглися українські переклади 

Пересопницького євангеліє, 1556-61, друкуються проповіді, ораторські й 

теологічні твори, духовна поезія, релігійні пісні). Проте  пізніше, в умовах 

суцільних заборон на все українське, починаючи з кінця 17 ст., конфесійний 

стиль був вилучений із контексту української мови аж до проголошення 

України незалежною державою у 1991 році. Незважаючи на це, у середині 19 

ст. з”являються український переклад Євангелія Маркіяна Шашкевича, 

перший повний переклад Нового Завіту П.Морачевського (1862). Потім – 

переклади Біблії П.Куліша, І.Нечуя-Левицького, І.Пулюя, І.Огієнка, 

І.Хоменка. 

Сфера поширення конфесійного стилю – культові установи ( церкви, 

монастирі, теологічні навчальні заклади, молитовні будинки релігійні 

громади тощо). 

Визначальні риси: урочистість і піднесеність, благозвуччя, образність і 

символізм, канонічність. 

Основні мовні ознаки найвиразніше виявляються  на лексико- 

фразеологічному рівні: 

 конфесійна лексика ( Небесний Отець, Божий Син, Святий Дух, Ісус, Трійця, 

святий, митрополит, патріарх, літургія, амвон, врата, ангел, ікона, 

вознесіння, молитва, гріх, спокута, Богородиця, єпископ тощо); 

 старослов”янізми (сотворити, благий, воздати, блаженний, возсідати, 

уповати і под.); 

 усталені словосполучення (Ісус Христос, Мати Божа, воскресіння із 

мертвих, Небесний Отець, Христос воскрес! Воїстину воскрес! Прости, 

Господи! Подай, Господи! Помилуй, Господи!  тощо). 

Граматичний рівень: 

 вживання складних слів ( благословенний, Богородиця, Богоявлення,   

чудотворець, триєдиний, чоловіколюбний, животворящий, благодать і под.); 

 непрямий порядок слів, інверсія (Хліб наш насущний дай нам сьогодні...”); 

 поширені повтори слів, словосполучень, речень (Господи, помилуй! Господи, 

помилуй! Господи, помилуй!). 

 

Зразок стилю: 

“ І, побачивши натовп, Він вийшов на гору. А як сів, підійшли Його 

учні до Нього. 

І, відкривши уста Свої, Він навчати їх став, промовляючи: 

 

В узагальненому вигляді особливості стилів сучасної української 



літературної мови можна подати у наведеній нижче  таблиці. 

 

Назва 

стилів 
Функція 

Сфера 

спілкува

ння 

 

Форм

а 

реаліз

ації 

Жанр 

(основні 

види 

висловлю

вань) 

Основні стильві 

особливості 

Розмовно-

побутовий 

комунікати

вна 

Неофіці

йні 

обстави

ни, 

(побуто

ві 

стосунк

и) 

з 

родичам

и, 

друзями 

тощо. 

Діало

г, 

поліл

ог  

(усни

й 

монол

ог) 

Розмови, 

особисті 

листи 

Невимушеність, 

непідготовленість,

лаконізм, 

позамовні 

чиники(жести, 

міміка, 

ситуація),емоційні

сть 

Кни

жні 

стилі 

Наук

о-

вий 

інформатив

на 

Офіційн

і 

обстави

ни 

(наука, 

техніка, 

освіта) 

Моно

лог 

Дисертаці

я, 

монограф

ія, стаття, 

підручни

к, лекція, 

відгук, 

анотація, 

рецензія, 

реферат 

тощо 

Точність, 

логічність, 

аргументованість, 

відсутн. 

Образності 

Офіц

ій-

но-

діло-

вий 

Регулюванн

я 

офіц.-ділові 

стосунків 

Офіційн

і 

обстави

ни 

(офіційн

о-ділові 

стосунк

и) 

Моно

лог 

(діало

г) 

Закон, 

кодекс, 

статут, 

комюніке, 

указ, 

оголошен

ня, заява, 

акт, лист 

тощо 

Точність, 

послідовність  

лаконічність, 

документальність, 

стандартизація 



Публ

і-

цист

ич-

ний 

Інформатив

на плюс 

пропаганди

стська та 

агітаційна 

Офіційн

і 

обстави

ни 

(громадс

ько-

політич

не 

життя) 

Моно

лог 

(діало

г) 

Виступ, 

нарис, 

інтерв”ю, 

публіцист

ична 

стаття, 

памфлет, 

фейлетон, 

дискусія 

тощо 

Поєднання 

логічності, 

точності з 

образністю, 

доступність, 

полемічність 

викладу 

Худо

ж-

ній 

Вплив на 

думки й 

почуття за 

допомогою 

худ. образів 

Офіційн

і 

обстави

ни 

(мистец

тво 

слова) 

Моно

лог 

Трагедія, 

комедія, 

драма, 

водевіль, 

роман, 

повість, 

оповіданн

я, поема, 

вірш, 

байка 

тощо. 

Образність, 

поетичність, 

експресія, 

естетика мовлення 

 

 

 

 

Назва стилів Функція 

Сфера 

спілкуван

ня 

(форма 

сусп. 

свідом.) 

Форма 

реаліза

ції 

Жанр 

Мовні 

особливо

сті 

Розмовно-

побутовий 

комунікатив

на 

Неофіційн

і 

обставини

, (побутові 

стосунки) 

з 

родичами, 

друзями 

тощо. 

Діалог  

(усний 

моноло

г) 

– 

 



Книж

ні 

стилі 

Науко

-вий 

інформативн

а 

Офіційні 

обставини 

(наука, 

техніка, 

освіта) 

Моноло

г 

Дисертація, 

монографія, 

стаття, 

підручник, 

лекція, 

відгук, 

анотація, 

рецензія, 

реферат 

тощо. 

 

Офіці

й-но-

діло-

вий 

Регулювання 

офіц.-ділові 

стосунків 

Офіційні 

обставини 

(офіційно-

ділові 

стосунки) 

Моноло

г 

(діалог) 

Закон, 

кодекс, 

статут, 

комьоніке, 

указ, 

оголошення

, заява, акт, 

лист тощо 

 

Публі

-

цисти

ч-ний 

Інформативн

а плюс 

пропагандис

ька та 

агітаційна 

Офіційні 

обставини 

(громадсь

ко-

політичне 

життя) 

Моноло

г 

(діалог) 

Виступ, 

нарис, 

публіцисти

чна стаття, 

памфлет, 

фейлетон, 

дискусія. 

 

Худо

ж-ній 

Вплив на 

думки й 

почуття за 

допомогою 

худ. образів 

Офіційні 

обставини 

(мистецтв

о слова) 

Монол

ог 

Трагедія, 

комедія, 

драма, 

водевіль, 

роман, 

повість, 

оповідання, 

поема, 

вірш, байка 

тощо. 

 

Тема:Фоностилістика 

План 

1 .Експресивні можливості звуків української мови. Евфонія. Евфонічні 

чергування. 

2.3вукосимволізм. Ономатопи. 

3.Звукові повтори ( анафора, епіфора, алітерація, асонанс, дисонанс) і їх 

стилістичне використання. 

4.Графостилістичні засоби стилістики (графічна організація тексту, 

сегментація; виділення мовних одиниць тощо). 

 



ЛІТЕРАТУРА 

1.Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика украінськоі мови: 

Підручник. – К.: Вища шк. , 2003  

2.Кожина М.  Стилистика русского языка – М.: Просвещение, 1983 

3.Єрмоленко С. Нариси з української словесності: Стилістика і культура 

мови. – К.: Довіра, 1999 

4.Сучасна українська літературна мова: Стилістика. – К.: Наукова думка, 

1973 

5.Чередниченко І.Г. Нариси з загальноі стилістики сучасної української мови. 

– К.: Рад. шк., 1962 

6.Культура мови вчителя: Курс лекцій / за заг. ред. О.Г. Муромцевої. - 

Харків: Гриф, 1998 

7.Пономорів О.Д. Стилістика  української мови: Підручник. – 3-тє вид., 

перероб. і доповн. – Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2000 

 

 

Кожна мова має певні засоби милозвучності. Для української мови, як і 

для російської та білоруської, характерне уникання важкого для вимови 

нагромадження звуків. Найчастіше збігаються два приголосні звуки, що не 

складає особливих труднощів для говоріння і читання. У мовному потоці 

звуки сполучаються так, що створюється плавне, приємне, ритмічне 

мовлення.  

Ці та інші якості звукової мови вивчає фоностилістика. Вона, зокрема, 

досліджує частотність фонем української мови в різних стилях, 

закономірності їх сполучення, експресивні вимовні властивості варіантів слів 

та словосполучень, інтонацію та ритмічну будову мовлення. Розробка 

наукових проблем фоностилістики включає дослідження такої властивості 

української мови, як її евфонічність, або милозвучність. У перекладі з 

грецької мови евфонія (гр. еuрhоnіа з еu — гарно + рhоnе — звук) означає 

приємне звучання. Це наука, що вивчає звукову сторону нашого мовлення, 

його багатство і красу.  

І. Чередниченко евфонічністю мови називає «здатність її фонетичної 

будови до мелодійного звучання і до створення звукозображення у 

висловлюванні відповідно до його змісту і художнього призначення» [12; 

199]. Евфонічність мови, приємне акустичне оформлення служать засобом 

естетичності, краси, свідчать про багатство її виражальних засобів. На ці 

ознаки фонетичної системи української мови вказують М. Жовтобрюх, В. 

Ващенко, Н. Тоцька та ін. [4; 1; 8; 9]. Таке ж трактування евфонії зустрічаємо 

і в сучасних лінгвістичних словниках, довідниках. Милозвучність 

визначається як здатність фонетичної системи мови до мелодійного звучання, 

а також до створення звукових образів у висловлюванні (звукопис) [10, 314; 

3, 89]. Евфонічними явищами, зокрема, вважаються такі, що відображають 

красу усного мовлення і фіксуються в письмових висловлюваннях.  

Евфонічність української мови — характерна ознака всіх її стилів. Як 

справедливо зауважив П. Тимошенко, «милозвучність більшою чи меншою 



мірою властива всім видам літературного усного й писемного мовлення, і про 

це повинні дбати працівники науки, культури, освіти» [7; 18]. Доцільне 

оперування звуковим матеріалом властиве і усному, і писемному мовленню. 

У художньому стилі, зокрема в поезії, це виражається в таких прийомах, як 

алітерація, асонанс, анафора, епіфора, рима, що є важливими засобами 

звукової організації поетичного мовлення. В нехудожніх стилях 

звукоповтори втрачають свої позитивні якості, псують звучання текстів.  

Милозвучність української мови ґрунтується на дотриманні орфоепічних 

норм. Існує ціла система евфонічних засобів, що забезпечують правильну 

звукову організацію усного й писемного мовлення. Однак недостатнє знання 

цих засобів часто спричиняє порушення милозвучності мовлення і знижує 

рівень культури мовлення учнів.  

Виховуючи в дітей чуття мови, дбайливе ставлення до звукового 

оформлення власного мовлення, слід звертати увагу на випадки 

псевдоалітерації та псевдоасонансу й боротися з такими відхиленнями. 

Шкільною програмою передбачено ознайомлення учнів з окремими засобами 

милозвучності: чергування у-в, і-й, спрощення в групах приголосних та ін. 

Однак цього замало. Необхідна копітка робота над мовленням учнів. А це 

вимагає глибшого з’ясування евфонічночності української мови.  

Милозвучність української мови досягається природним чергуванням у 

ній окремих голосних і приголосних звуків, можливістю вживати фонетичні 

варіанти слів та словоформ. Саме таким варіантам необхідно приділяти 

постійну увагу на уроках української мови і літератури. З’ясовуючи 

евфонічні явища в українській мові, виділимо ті з них, що найчастіше 

впливають на мелодійне звучання мовленнєвого потоку — сполучуваність 

звуків на межі слів і словоформ у реченні й тексті. Такі засоби мають 

практичне значення для мовлення і повинні вивчатися в середній школі, 

насамперед на уроках фонетики, орфоепії, граматики і стилістики.  

Збіг кількох звуків усувається вживанням фонетичних варіантів 

самостійних та службових слів, яке називають евфонічним чергуванням. 

Воно допомагає уникати невмотивованого нагромадження однакових  

голосних та приголосних звуків. До них належать варіанти 

прийменників (префіксів) в — у (ув, уві, вві); від — од (оді); над — наді, під — 

nidi, перед — переді та інші, сполучників і — й, щоб — щоби, хоч — хоча, 

часток б — би, ж — же, лиш — лише, ще — іще, а також варіанти іменників 

чоловічого роду в давальному відмінку однини на — ові, -еві (єві), -у, -ю, 

прикметників чоловічого й середнього роду в місцевому відмінку на — ому/-

ім (-їм), прислівникові варіанти типу зное — знову, звідкіль — звідкіля, більш 

— більше, варіанти дієслівних форм: робити — робить, купатисъ — 

купатися, ходім — ходімо, пишіть — пишіте і под. Більшість з названих 

варіантів давно закріпилася в мові і складають її норму (це відбито в 

«Українському правописі») [11; 14-16].  

Прийменники у, в, сполучники і, й, початкові букви у, в та і, й 

чергуються в ряді позицій. Так, закономірним є вживання у, і між 

приголосними, а в, й між голосними. Наприклад: Порожній млин і без вітру 



меле (Нар. твор.). Задумався дуб темношатий у сяйва холодного грі (В. 

Сосюра). Перед нами розляглися поля, рябіючи в очах то зеленими поясами 

жита, то жовтуватими сходами пшениці, то чорною грудою ріллі (Панас 

Мирний). Вам стане тепло й ясно од світла його [I. Франка] очей, а його мова 

здається не словом, а сталлю, що б’є кремінь і сипле іскри (М. 

Коцюбинський).  

ЦІ правила діти легко засвоюють і порушень у мовленні не допускають. 

Інші ж випадки чергування у-в, і-й викликають у школярів значні труднощі. 

Пильної уваги потребують такі випадки вживання у, в:  

• перед в, ф, лъв, ев, те, хв і под. (незалежно від закінчення попереднього 

слова) вживається у, а в інших випадках — в: Be лике значения у формуванні 

характеру дитини мае приклад батьків; Одягнені у хвою, шумлять схили 

Карпат; Юрко повів мене стежкою у свої володіння (А. Михайленко);  

• після паузи, що на письмі позначається розділовим знаком, перед 

приголосним пишеться у: Це було у Львові. У клас зайшла молода жінка, 

учителька математики;  

• після приголосного перед голосним здебільшого вживається і, а не й: 

Вірю в пам’ять і серце людське (Б. Олійник); Ярослав Мудрий розвинув і 

удосконалив багато з того, що започаткував Володимир (О. Субтельний); а 

після голосного перед приголосним можливі обидва варіанти — і та й, хоч 

перевага надається останньому: Дми не дми — не до Різдва мде, а до 

Великодня (Нар. твор.); Іній на деревах — на мокре літо і недорід (Нар. 

твор.);  

• на початку абзацу і речения завжди вимовляємо й пишемо і: Світ мов 

казка. I пізнаємо ми його за допомогою слова (I. Цюпа).  

Якщо попереднє слово закінчується на голосний звук, а наступне 

починається на приголосний, між ними вживають в, й. Наприклад: 

перебувала в Києві; вона й він. Коли ж наступне слово відповідно 

починається на в, й, то перед ним уживають у, і: Земля ворушилася у воді, а 

голубе небо нерухомо лежало в ній (Г. Тютюнник); Було сказано, що і йому 

треба взяти участь у цій роботі.  

Якщо після голосного, крім у, наступне слово починається двома 

приголосними, з яких перший звук чи обидва є глухими, то краще вживати 

прийменник у, особливо при повільному темпі мовлення: прийшла у свій 

кабінет, місце у словнику, виражається у складанні слів. Зразки дотримання 

такого чергування у— в, і—й зустрічаємо в текстах нехудожніх стилів. В 

усному мовленні при швидкому темпі та в художньому стилі спостерігається 

вживання в, а не у: Як хороше пройтися тобою, земле моя, особливо в 

жнивну пору. Коли поля стиха подзвонюють струнами стеблин, коли над 

гречками гудуть арфи і снують свої струни невтомні бджоли, коли жайворон 

грає в блакиті на першій скрипці, а соняшники б’ють у литаври (І. Цюпа). У 

такій позиції і здебільшого не переходить в й: Сонце підбилося вище і 

пригрівало (Г. Тютюнник); У радісній праці, клопоті щоденному (ішла весна, 

несла радість (В. Козаченко).  

Перед голосним незалежно від паузи і закінчення попереднього слова 



пишеться не у, а в. Наприклад: жив в Одесі, побував в Оксани та ін.  

Після голосного перед наступним приголосним залежно від ритму та 

темпу мовлення можуть уживатися у, в або і, й. Наприклад: Нині, як ще 

ніколи в історії, кожен має бути людиною в людстві, щоб кожним нервом 

відчувати його болі й тривоги. Нині особливо кожен мусить почувати себе 

органічною часткою великого собору людської цивілізації, всім своїм єством 

бути пружним каменем у цьому соборі, щоб самовіддано тримати на собі 

його споруду. Бо хай вона де в чім недосконала і вже зістарена, але вона — 

єдиний храм людського духа і нам її добудувати, а не будувати на новому 

місці (О. Гончар). Крім закономірних чергувань у—в, і—й, у наведеному 

тексті зустрічаємо й таке вживання цих варіантів, яке залежить від темпу 

мовлення, консонантного оточення тощо.  

На початку речення чи абзацу перед приголосним перевага надається 

звукові у, а перед голосним — в. У віршованій мові, де звуки виконують ще й 

римотворчу функцію, ця закономірність часто порушується: В землі віки 

лежала мова і врешті вибилась на світ (Олександр Олесь); У око окунь, як 

плавуча клуня, торкається, і світ на скалки: сутінь (Е. Андрієвська).  

У прозовому мовленні звук і на початку речення, абзацу та після паузи 

на межі речень не чергується з й. Наприклад: І от, коли моя добра господиня 

лягла спати, я оце допіру пішов і взяв їх (три золоті десятки) (В. 

Підмогильний); Але тут всі разом чують крик і переводять очі з змія на 

землю. Іде Федько. Іде і кричить (В. Винниченко).  

Іноді зустрічаємо вживання й замість і на початку речення чи абзацу, але 

воно може бути виправдане лише у віршованому мовленні, в усіх інших 

випадках є порушенням літературної норми.  

Крім поширеного чергування у—в, в українській мові зрідка вживаються 

ув—уві—вві: Він кожному якраз ув очі каже сміло (І. Франко); Засіяла зірка 

уві млі (П. Воронько); Він тремтів та схоплювався з лави, як хто ввіходив до 

хати (М. Коцюбинський).  

Варіанти ув—уві—вві поширені лише в художньому та розмовному 

мовленні, а в інших стилях вживається у або в.  

Створенню евфонічності сприяє чергування з — із — зі (зо) — ізі. 

Прийменники з-із уживаються здебільшого паралельно. Варіант з виступає 

найчастіше між голосними, перед чи після голосного: І  

воює, і гарцює з усієї сили (Т. Шевченко). Між приголосними 

вживається варіант із. Наприклад: Діти стояли мовчки і не зводили очей із 

своєї веселої їдальні (О. Копиленко); Сподівалася тільки на себе, на свій 

легкий норов, на добру душу, яка мала тепер поєднати в собі, може, й зло 

разом із добром (П. Загребельний); І блідий місяць на ту пору із хмари де-де 

виглядав (Т. Шевченко). Прийменник із здебільшого вживається після 

голосного кінцевої частини слова перед с, ш або перед сполученням 

приголосних на початку наступного слова. Наприклад: У неспокійній ночі 

Тихович разом із сходом сонця зірвався на рівні ноги (М. Коцюбинський).  

Зі вживається перед сполученням приголосних на початку слова 

незалежно від паузи та закінчення попереднього слова. Наприклад: Улянка 



підвелась, підхопила книжки і, перейшовши через струмок по сухій деревині, 

звернула зі стежки (І. Цюпа). Зі школи на майдан вивалила дітвора (А. 

Головко). Чіткої послідовності в чергуванні з—зі (зо) немає, крім сполучення 

типу зі (зо) мною. Варіант зо вживається і в конструкціях на означення 

приблизної кількості: днів зо три, разів зо два.  

Чергування із — зі (зо) має певні семантичні відмінності: причинові та 

просторові відношення передаються частіше сполученням зі + іменник: зі 

злості, зі (зо) сміху, зі (зо) сну, зі столу, зі сходу; означальні відношення або 

просторові, спрямовані назовні, передаються сполученням із + іменник: 

вправи із синтаксису, завдання із стилістики.  

Прийменник від з од, префікс віді- з оді- чергуються переважно в 

художньому та розмовному мовленні. Наприклад: Далекі луки виблискують 

росами і такою зеленявою, що очей від них не можна відірвати (Ю. 

Збанацький); Світ одкривається перед ясними очима перших літ пізнання, всі 

враження буття зливаються в невмирущу гармонію (О. Довженко); Сашко на 

момент одірвав погляд од прицілу (Ю. Яновський). У науковому, офіційно-

діловому стилях найчастіше функціонує варіант від.  

Крім названих вище чергувань, допомагають уникнути надмірного збігу 

приголосних звуків варіанти ж—же, б—би, між—межи, хоч—хоча, щоб— 

щоби і под. Вони урізноманітнюють звучання мовленнєвого потоку й 

полегшують його сприймання під час слухання і читання. Тому на уроках 

вивчення службових частин мови варто звернути особливу увагу і на їх 

варіантність Вони відіграють важливу текстотворчу функцію. Отже, увага до 

них під час розвитку мовлення учнів необхідна. Наприклад: Мабуть, 

кожному в дитинстві хотілося хоч на якусь мить стати маленьким, як 

комашка (О. Малов); І хоча цямриння робиться тепер з бетону, а човнярський 

промисел уже забутий, та все одно столітніх дубів меншає (А. 

Топачевський); Густе віття переплелось межи собою — і над тобою, мов 

баня зелена, кучерява (М. Коцюбинський); Між матір’ю і сином настав мир і 

лад (Панас Мирний).  

Численні варіанти повнозначних слів та їх форм теж сприяють 

евфонічності мовлення. Виникли вони внаслідок прискореної артикуляції 

складів у словах, на які не падає логічний наголос.  

Як справедливо зауважує В. Ващенко, варіанти словоформ мають 

конкретне семантичне або стилістичне осмислення. Є тексти, — говорить 

він, — дуже чутливі до них, а є й байдужі. Поширення і культивування 

паралельних форм виявляється в текстах стилістично напружених, переважно 

в художніх [1; 47]. А з текстів художнього стилю вони проникають і в інші 

стилі. Використання таких варіантів як засобу милозвучності тісно пов’язане 

з їх стилістичним забарвленням. Однак деякі з них втрачають це забарвлення 

і вживаються лише для створення приємного звучання тексту.  

Так, форми давального відмінка однини іменників чоловічого роду на -

ові, -еві (-єві), -у (-ю) вживаються для забезпечення милозвучності. Таке 

чергування є нормативним [2; 56]. Якщо поруч у тексті є два і більше 

іменників чоловічого роду, то закінчення чергуються: Франкові Івану 



Яковичу або Франку Іванові Яковичу; поетові Малишку або поету 

Малишкові. Хоча дехто з дослідників твердить, що ці форми мають певне 

стильове розшарування: у художньому стилі частіше вживаються іменники 

на -ові, -еві(-єві), а в науковому — на -у(-ю) [2; 56], все ж основна їх функція 

— забезпечення милозвучності в тексті будь-якого стилю. Наприклад: 

Письменникові-романісту Павлові Загребельному; ректорові Миколаївського 

державного університету; студентові-першокурснику Шевчукові Івану.  

Для місцевого відмінка однини іменників чоловічого роду, що 

означають назви істот, характерні паралельні форми на -у(-ю), -ові, -еві(-єві), 

які теж виконують евфонічну функцію: на товаришеві, товаришу, на 

письменникові і письменнику. Вживання паралельних форм таких іменників 

найчастіше залежить від звукового оточення флексії: Так багато було зараз у 

ньому, Юркові, що цього багатства не можна було тримати тільки для себе, 

воно рвалося геть — треба було поділитись цим багатством (Ю. Смолич). 

Форма Юркові тут доцільніша, ніж Юрку, бо їй передують два у (у ньому). 

Щоправда, в сучасній українській мові намітилася тенденція до вживання в 

назвах істот закінчень -ові, -еві(-єві), зокрема в офіційному мовленні: панові, 

ректорові, начальникові.  

Варіанти місцевого відмінка прикметників чоловічого і середнього роду 

часто вживаються для створення милозвучності. Наприклад: Промовець при 

повній тиші й лагідному ранковому супокої говорив запально. На півслові 

змовк, навіть рука з золотим пенсне завмерла в недокінченім фігурнім жесті 

(Іван Ле). Чергування паралельних прикметникових форм у наведеному 

прикладі сприяє усуненню одноманітності граматичних засобів і забезпечує 

приємне звукове оформлення тексту.  

Цю ж функцію виконують паралельні форми місцевого відмінка однини 

займенників, порядкових числівників та дієприкметників. Як показують 

спостереження, форми на -ому вживані в усіх стилях літературної мови. 

Форми на -ім як засіб милозвучності поряд з формами на -ому переважають у 

художньому стилі, зокрема в поезії.  

До евфонічних засобів належать варіанти ряду дієслівних форм. 

Щоправда, сфера їх уживання поширюється здебільшого на художній і 

розмовний стилі, де ці форми несуть ще й додаткове стилістичне 

навантаження. Так, форми типу читати, знає, беремо, ходім, несіть — 

стилістично нейтральні, а їх варіанти читать, зна, берем, ходімо, несіте 

мають стилістичне забарвлення і за межами художнього й розмовного 

мовлення не вживаються. Використання паралельних форм дієслова у цих 

стилях сприяє урівноваженню в тексті голосних і приголосних звуків: Треба 

рушать! Поснідать би не завадило, а? (Г. Косинка). Бездонний зміст; але не 

знаєм ні граматики, ні словника, що — життя говорить (В. Барка). Дай же 

руку мені і ходімо у даль (А. М’ястківський). Візьмімо, товариші, по жмені 

землі, — звернувся Орлюк до товаришів (О. Довженко). У наведених 

прикладах кожна з паралельних форм, крім стилістичної, виконує евфонічну 

функцію перед приголосними маємо дієслово з кінцевим голосним.  

Досить поширеним є чергування варіантів зворотних дієслів. Творення 



цих форм строго відповідає законам евфонічності мови; до дієслів із 

закритим кінцевим складом додаємо частку-суфікс -ся (смієшся, зробився), а 

з відкритим — -сь або -ся (сміюсь, зробилася). «Фонетичне оформлення 

тексту з наявністю таких дієслів,— зазначав І. Чередниченко, — може 

відбуватися за принципом або збільшення кількості слів з відкритоскладовою 

кінцівкою, або зменшення їх через заміну закритоскладовими кінцевими 

варіантами» [12; 209]. Чергування дієслівних форм на -ся(-сь) дає змогу 

уникати одноманітності у фонетичному оформленні тексту. Ці варіанти 

допомагають позбутися зайвого нагромадження однакових звуків і 

врівноважувати кількість закритих чи відкритих складів: Бойова дружба 

народжувалась і міцніла швидко, як швидко часом і кінчалась через 

скороминучість життя (О. Довженко). Трійця, після Різдва та Великодня, 

вважалася в народі одним з найбільших світ (О. Воропай). У першому 

реченні дієслова на -сь сприяють урівноваженню в тексті голосних звуків, 

особливо [а]. У другому — дієслово на -ся допомагає уникнути  

збігу приголосних звуків. На жаль, не всі мовці дотримуються цього 

чергування, і часто художні, наукові, публіцистичні тексти вражають 

перенасиченістю дієслів на -ся.  

Евфонічності сприяє низка прислівникових паралелей типу знову — знов, 

чому — чом, позаду — позад, більше — більш, звідсіля — звідсіль тощо. Такі 

варіанти прислівників зустрічаємо в художніх текстах. Наприклад: Навколо 

тільки дуби та клени — глушина, і нікого-нікогісінько навкруги (О. 

Донченко). Нараз усе навкруг заслало сірою пеленою дрібного дощу (С. 

Журахович). Маковейчик передає команди Брянського, а сам думає, 

заклинає, щоб знову де-небудь не порвало кабель (О. Гончар). Цілі гори білої 

ревучої піни бились об каміння, скакали вгору, закручувались гребенями і 

знов падали назад на каміння (І. Нечуй-Левицький).  

Спостереження показують, що усічені варіанти переважають у 

поетичному мовленні, де вони є ще й засобом ритмізації тексту. У прозі ж 

продуктивніші варіанти з кінцевими голосними. Вони характерні для 

наукового, публіцистичного, офіційно-ділового стилів.  

Отже, щоб надати мовленню милозвучності, легкості й невимушеності, 

щоб розповідь була не тільки джерелом певної інформації, а й приємною на 

слух, варто дотримуватися правил чергування звуків і доцільного 

використання паралельних граматичних форм, властивих українській мові.  

Розглянуті засоби милозвучності української мови є необхідним 

матеріалом для роботи над мовленням учнів під час опрацювання фонетики, 

лексики, граматики і стилістики та в позаурочний час. Досконале знання 

української мови випускниками середніх шкіл неможливе без засвоєння 

однієї з важливих її фонетичних ознак — евфонічності. 

У художньому тексті образотворчі можливості звуків здавна 

використовуються шляхом створення різних звукових фігур. До них 

належать: 

Алітерація (лат. ad – до, при, littera – буква) – стилістичний прийом, 

який полягає у повторенні однорідних приголосних задля підвищення 



інтонаційної виразності вірша, для емоційного поглиблення його смислового 

зв'язку: 

Але було вже пізно мальвам, 

І літові, і ластівкам, 

Лиш далечінь синьоблагальна 

Когось благала: не пускай (М.Вінграновський). 

Асонанс (лат. assonare – співзвучати). Цей термін має два значення: а) 

повторення однакових голосних, що надає віршованій мові милозвучності, 

підсилює її музичність. особливо виразний у поєднанні з алітерацією: 

Приспало просо просеня, 

Й попростувало просо, 

Де в ямці спало зайченя 

І в сні дивилось косо. 

Йому сказало просо: спи, 

Заплющ косеньке око. 

Залізли коники в снопи, 

І хмара спить високо (М.Вінграновський). 

Звуконаслідування (ономатопея) – імітація засобами мови різних 

звукових явищ (дзижчати, гавкати, туркотіти тощо). Прямий вияв ономатопеї 

як зв'язку звучання і його змісту спостерігається в казках, загадках, 

скоромовках. Н-д: кум-кума, бузька нема, а ми тому раді-раді; 

Хлип... хлип... 

Дайте мені на хліб! 

Кормите лі! 

Хай царствують ваші родите лі 

Вічно. 

А я денно і нічно 

За них 

хлип... хлип... 

Дайте мені на хліб... 

Не минайте (Є.Плужник). 

Фонетико-стилістичний аналіз тексту 

             1.Виразне читання тексту. 

             2.Характеристика засобів милозвучності: 

                 а) чергування голосних і приголосних; 

                 б) вимовна легкість; 

                 в)асонанс, алітерація. 

             3.Особливості римування (для поетичного тексту). 

             4.Особливості наголошування. 

             5.Вирази з переносним значенням, побудовані на основі 

фонетичних засобів. 

             6.Висновок про значення фонетичних засобів у створенні 

образності (текст художнього, розмовного стилю) та передачі теми та 

основної думки тексту.  

Тема: СЛОВО ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ СТИЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 



 План 

1. Слово як основа мови. Слово та поняття. Функції слова. 

2. Типи ЛСВ в українській мові. 

3. Стилістичний потенціал полісемії. 

4. Стилістичні можливості різних категорій лексики (антонімів, 

синонімів, паронімів, омонімів тощо). 

5. Стилістичне розшарування лексичного складу мови з точки зору 

походження. 
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1. Слово як одиниця мови 

Слово є однією з найважливіших одиниць мови, всі інші мовні одиниці 

тією чи іншою мірою пов’язані з ним. Мовні звуки реалізуються лише в 

слові; такі мовні одиниці, як морфеми, можуть існувати тільки на базі слова; 

із слів складаються словосполучення і речення, за допомогою яких людина 

оформлює свої думки й передає їх іншим людям, фактично за допомогою 

слів реалізується найважливіша функція мови – комунікативна. 

В ієрархічній системі мовних одиниць слово належить до вищого після 

морфеми ряду й займає місце безпосередньо після неї. Зрідка воно 

складається з однієї фонеми й значно частіше з комплексу фонем, які 

реалізуються в різноманітному, специфічному для кожної мови звуковому 

вияві, що й становить його матеріальну основу. 

Важливою загальною ознакою слова є його виділюваність як 

мінімальної самостійної одиниці мови. Ця ознака відрізняє слово від фонеми 

і морфеми, які у мові поза словом не виступають. На відміну від 

словосполучення, слово характеризується і такою ознакою, як 

відтворюваність. Якщо словосполучення і речення будуються заново, то 

слово в процесі мовлення заново не твориться, а відтворюється. 

Безсумнівним є також те, що кожне слово пов’язане із значенням і що 



воно належить до значущих одиниць мови. 

На підставі викладеного вище слово можна визначити як найменшу 

самостійну одиницю мови, що складається зрідка з одного звука, а частіше 

із граматично оформленого звукового комплексу, за яким суспільною 

практикою закріплене певне значення і якому властива відвторюваність у 

процесі мовлення. 

 

2. Слово та поняття 

Слово – центральна одиниця мови. Це така одиниця, яка становить і 

фонетичне, і морфологічне, і лексико-семантичне ціле. 

Лексику цікавлять слова як позначення певних реалій дійсності, тобто як 

лексико-семантичне ціле. Значення слова – це відображення у ньому того чи 

іншого явища дійсності. Розрізняють лексичне значення слова і його 

граматичне значення. Перше з них є основним. 

Лексичне значення слова тісно пов’язане з поняттям. Поняття про 

предмет, явище, якість, стан або дію – це узагальнене відображення у 

свідомості людей основних уявлень про властивості дійсності, пізнаваної у 

процесі суспільно-трудової діяльності. 

Спочатку у свідомості людей відображались лише конкретні предмети, 

які вони бачили, відчували з допомогою органів чуття. У процесі розвитку 

людського мислення з’являється здатність до абстрактних уявлень: у 

свідомості відображаються не лише реально існуючі предмети, але й усі 

абстраговані процеси, явища… Пізнаючи предмет і явища, людина 

абстрагується від усього несуттєвого у їх властивостях, якостях – 

зосереджує увагу на головних рисах. Потім вона зіставляє свої уявлення, 

одержані в результаті пізнання подібних чи однотипних предметів. Таким 

чином, у її свідомості формуються поняття про явища дійсності як 

узагальнення сукупності однорідних предметів у їх головних рисах. Ці 

головні риси дозволяють відрізняти один предмет від іншого. 

За поняттям закріплюється найменування, слово, тобто самі поняття 

також фіксуються з допомогою мови. Зв’язок між словом і предметом 

встановлюється у процесі спільної діяльності людей. Тому слово більш-менш 

однаково розуміють усі члени конкретного мовного колективу в конкретний 

історичний період. 

В українській мові не всі слова називають поняття. Вигуки, модальні 

слова, службові слова, власні назви не називають понять. Але всі вони мають 

значення. 

 

 

3. Функції слова 

Позначаючи предмет, виражаючи поняття про нього, слово виконує 

основну функцію – номінативну, яка дозволяє виділити предмет з ряду 

подібних чи різних предметів або денотатів (предметів чи явищ 

навколишньої дійсності, з яким співвідноситься певна мовна одиниця; те, що 

можна назвати певним іменем). Оскільки більшість слів позначає не окремий 



предмет, а сукупність однорідних предметів (понять), то слово водночас 

виконує й узагальнюючу функцію. 

Поняття є ядром лексичного значення (ЛЗ) слова, тобто основним його 

елементом. Але не єдиним. У значення слова включається також емоційно-

експресивне забарвлення (коннотація – додаткове значення слова). На ЛЗ 

слова впливає і місце слова в лексичній системі мови. 

Таким чином, ЛЗ слова – це його понятійно-предметний зміст, що є 

елементом лексичної системи конкретної мови, тобто ЛЗ слова складається із 

кількох компонентів. У сучасній лінгвістиці ЛЗ прийнято називати лексико-

семантичним варіантом слова (ЛСВ). 

 

4. Типи ЛСВ в українській мові 

ЛСВ слова, будучи елементом системи, в той же час має певну 

автономність. Він має власні специфічні особливості, які виявляються у: а) 

характері співвідношень з дійсністю (пряме – переносне: див. Тему 3. 

“Полісемія”); б) можливостях лексичної сполучуваності (вільні – зв’язані); в) 

характері виконуваних функцій (номінативні – експресивно-синонімічні: див. 

Тему  8). 

Розглянемо вільні і зв’язані ЛСВ. 

Вільні – такі ЛСВ, сполучуваність яких з іншими словами залежить 

тільки від предметно-логічних зв’язків у позамовній дійсності. Так дерево 

може рости, цвісти, сохнути, зеленіти, впасти тощо, але воно не може бігти 

чи співати. 

Інша група ЛСВ – це ті, лексична сполучуваність яких обмежена не 

логічно-предметними зв’язками, а власне мовними. Такі ЛСВ є зв’язані. 

Серед них виділяють три групи: фразеологічно зв’язані; функціонально-

синтаксично зумовлені; конструктивно зумовлені. 

– Фразеологічно зв’язані ЛСВ – такі, що реалізуються лише при 

сполученні конкретного слова з вузьким стійким колом слів, тобто у 

фразеологічних сполученнях. Слово тут втрачає самостійну 

номінативну функцію і проявляє своє нове значення тільки в сполученні з 

обмеженою кількістю слів або з одним словом.  

Брати бика за роги – починати діяти енергійно, рішуче, з найголовнішого. 

Це значення фразеологізму не випливає із суми значень і не пов’язане з 

прямим значенням слів. 

– Функціонально-синтаксично зумовлені виникають при 

використанні слова в певній синтаксичній функції. Часто це пов’язано з 

явищем субстантивації: військовий (воїн) у функції підмета або додатка, у 

функції означення це значення руйнується. 

– Конструктивно зумовлені ЛСВ – такі, для розкриття яких необхідно 

вказати, в якій конструкції вони виникають. Без такої вказівки ми не можемо 

точно визначити значення слова. 

Слово басейн усі сприймають як спеціально обладнане для плавання 

місце, а інше значення цього слова – територія, яку охоплює річка з 

притоками – потребує обов’язкового додатка у родовому відмінку – басейн 



Дністра. 

 

ПОЛІСЕМІЯ 

1. Явище багатозначності 

У кожній мові є певна кількість слів, що мають одне лексичне значення 

(ЛЗ), тобто за співвідношенням плану вираження і плану змісту вони 

симетричні: одній формі відповідає одне значення: калач, канат, глина, 

вітер. Такі слова називаються однозначними або моносемантичними. 

Проте величезна кількість слів має не одне, а два і більше значень: 

б о р о т ь б а ,  б і й ,  б і г т и ,  і т и . Між значеннями цих слів відчувається 

тісний смисловий зв’язок: їх об’єднує спільна тема. 

Чому у мові виникає багатозначність? 

В основі назви предмета чи явища лежить якась його ознака. Два і 

більше предмети можуть мати спільні ознаки і одержати однакову назву. 

Наприклад, слово к р и ш т а л ь  у прямому значенні називає дуже 

прозоре скло високого ґатунку, а у переносному – вироби з такого скла. 

Отже, умовою виникнення багатозначності є пізнавальна діяльність людини: 

новий предмет, явище пізнається на осові порівняння, асоціації одних 

відомих предметів з іншими, пізнаваними, і встановлення в результаті цього 

рис подібності чи зв’язку. Це підтверджується тим, що в кожній літературній 

мові більшість слів (до 80%) є багатозначними. 

Багатозначність забезпечує одну з важливих вимог до мови як знакової 

системи: мінімальною кількістю знаків передавати максимум інформації. 

Тобто вона забезпечує вимогу економності. 

Полісемія – засіб організації лексичної системи: нове значення слова 

включається в його семантичну структуру (за спільними ознаками), разом з 

тим внутрі неї воно протиставляється, вступає в опозицію з існуючими 

значеннями і сприймається як нове в цій структурі: к у б о к . 1. Великий 

келих, чара. 2. Ваза з коштовного матеріалу, що її вручають як приз 

переможцям спортивних змагань. Спільним у цих двох значеннях є форма 

кубка, розрізняє їх його призначення. 

Таким чином, полісемія, з одного боку один із продуктивних засобів 

збагачення лексичної системи (з’являються нові ЛСВ); з другого – один із 

важливих засобів її організації. 

 

2. Структура багатозначного слова 

Багатозначне слово не проста сукупність лексико-семантичних 

варіантів. Усі ЛСВ у такому слові перебувають у певних зв’язках і являють 

собою мікросистему з чіткою організацією складових частин. 

Організація багатозначного слова: а) значення сприймається як основне, 

таке, що безпосередньо спрямоване на предмет. Воно є опорою, 

фундаментом усіх інших значень та й вживань слова. Це значення пряме 

номінативне; б) інші ЛСВ також виконують номінативну функцію в мові, але 

вони спрямовані не безпосередньо на предмет, а усвідомлюються через 

пряме номінативне. 



П о ч а т о к : а) 1. Вихідний пункт протяжності предмета, площини тощо, 

а також те, що прилягає до такого пункту; протилежне кінець. 

б) 2. Перший момент вияву якої-небудь дії, явища, процесу; протилежне 

кінець. 3. Те, з чого починається твір, фільм, спектакль і т.ін. 4. Зародок, 

першоджерело чого-небудь. 5. Основа, першоелемент чого-небудь. 

Усі значення б похідні від прямих номінативних, за походженням вони 

майже завжди переносні. 

Можливі ситуації, коли у багатозначного слова важко визначити пряме і 

похідні значення. 

З е м л я : 1) планета; 2) верхній шар кори; 3) суша; 4) ґрунт; 5) країна і 

т.д. Тут важко визначити пряме значення. Такі багатозначні слова 

називаються дифузіями. 

 

3. Типи перенесення найменувань 

Звичайно виділяють 2 основні типи перенесення найменувань: метафора 

і метонімія. 

1. В основі метафоричного перенесення найменувань – схожість ознак 

(зовнішніх або внутрішніх), подібність функцій або емоційні враження від 

явища. 

а) перенесення за схожістю ознак, за подібністю явищ. 

П о к л и к  – 1. Прохання, запрошення або вимога прийти, з’явитись 

куди-небудь. 2. Прохання або вимога діяти певним чином, взяти участь у 

чому-небудь. 3. Те саме, що вигук. 

б) перенесення за схожістю функціональних явищ. 

М о л о т о ч о к  – 1. Зменшене від молоток. 2. Ударний пристрій у деяких 

механізмах, музичних інструментах. 

в) перенесення внаслідок зближення явищ за емоційними враженнями, 

що справляються ними. 

Перенесення назв фізичних станів на явища внутрішнього світу людини: 

теплота – добре, чуйне ставлення; 

холод – напружені стосунки. 

Назви предметів, істот, які викликають негативні чи позитивні почуття 

для характеристики людей. 

Лис – хитра, лукава людина. 

2. Метонімія – перенесення назви за сумісністю явищ (просторового, 

часового, логічного і т.д.: явища перебувають у якихось відношеннях, що 

дозволяє назвати їх одним словом. 

а) назва одного предмета і збірного (зерно); 

б) рослина і її плід (картопля); 

в) матеріал і вироби з нього (кришталь); 

г) назва посуду і міра, що ним позначається (чайник закипів)… 

Різновидом метонімії є синекдоха – вид тропа, в основі якого лежать 

кількісні відношення між предметами: назва частини предмета вживається 

замість цілого, видове поняття замість родового, однина в значенні множини 

або навпаки. 



Рідне слово – мова, 

шанувати копійку тощо. 

 

ОМОНІМИ 

1. Лексичні омоніми 

У лексикології розглядаються лексичні омоніми, тобто слова, які 

становлять один звуковий комплекс, що має два і більше лексичних значень, 

не пов’язаних семантично в сучасній лексичній системі. 

Л а с к а  – ніжність; л а с к а  – хижа тварина. 

До лексичних омонімів звичайно відносять слова, які належать до однієї 

частини мови і мають однаковий набір граматичних ознак. 

Звичайно визначають омоніми повні і неповні. 

До повних омонімів належать ті, у яких омонімічні усі граматичні 

форми: 

балка – брус однотонний – одноманітний 

балка – яр однотонний – вагою в 1 т. 

До неповних належать ті омоніми, у яких не усі граматичні форми 

мають однаковий фонетичний склад. 

Р.в. п р о л і с к а  (квітки) – п р о л і с к у  (узлісся); 

Н.в. мн. к у ч е р и  (візники) – к у ч е р і  (локони). 

 

 

 

2. Розмежування омонімії та полісемії 

З погляду сучасної мови лексична омонімія має багато спільного з 

багатозначністю слова. І в омонімії, і в полісемії ми маємо один звуковий 

комплекс, що пов’язаний з відмінним значенням (г о л о в а  – 1. Людини. 2. 

Капусти. 3. Зборів. 4. Колони тощо – полісемія; к о л о д а ¹ – стовбур 

зрубаного дерева, к о л о д а ² – комплект гральних карт – омонімія). 

Але в ЛСВ багатозначного слова знаходимо спільні і відмінні семи, які 

дозволяють встановити семантичний зв’язок ЛСВ (усі переносні значення 

слова г о л о в а  мають щось спільне із прямим). Значення ж слів-омонімів 

ніяким чином не зв’язані і протиставляються один одному як лексеми (у 

значеннях слів к о л о д а ¹ і к о л о д а ² нічого спільного немає). 

 

3. Причини виникнення омонімії 

За походженням лексичні омоніми поділяються на 2 класи: 1) лексичні 

омоніми, що виникли в результаті розвитку мовної системи української мови; 

2) лексичні омоніми, що виникли внаслідок засвоєння слів з інших мов. 

Перший клас має такі види. 

а) Омоніми, що виникли в результаті розвитку значень багатозначного слова. 

Порох¹ – пил                   порох² – вибухова речовина. 

б) Такі, звуковий склад яких став тотожним внаслідок фонетичних змін 

етимологічно різних слів 

слати¹ (із сълати)     і     слати² (із стьлати). 



в) Ті, що виникли внаслідок збігу звукового складу слів, які утворились від 

різних основ 

кормовий¹ – від корм 

кормовий² – від корма. 

г) Слова, що утворились у різний час з омонімічних словотворчих елементів і 

мають різне значення 

провід¹ – керівництво – провідник¹ – людина 

провід² – дріт – провідник² – матеріал. 

Другий клас має такі види. 

а) Запозичене слово тотожне до слова української мови 

Лава (ослін – укр.) – lawa (спосіб шикування війська – пол.) – lawa 

(розплавлена маса – іт.). 

б) Запозичене слово омонімічне до іншого запозиченого слова 

Гриф¹ – хижий птах (гр.) 

гриф² – частина струнного музичного інструменту (нім.) 

гриф³ – штемпель, відбиток (фр.) 

 

4. Міжмовні омоніми 

Слова, які у різних мовах звучать подібно чи однаково, але мають різне 

значення, називаються міжмовними омонімами. 

дитина (укр.) – детина (рос.) 

калитка (укр.) – калитка (рос.). 

 

5. Явища близькі до омонімії 

До таких явищ можна віднести пароніми, омофони, омографи, омоформи. 

Омографи – різні за значенням слова, що мають однакове написання, але 

різняться вимовою: гóри – горú. 

Омофони – різні слова, що збігаються за вимовою в усіх чи окремих 

граматичних формах, але мають відмінність у написанні: гриби і греби, сонце 

– сон це. 

Омоформи – різні слова, що збігаються за звучанням тільки в окремих 

граматичних формах: ніс (іменник) – ніс (дієслово); води (іменник) – води 

(дієслово). 

Пароніми – слова, які подібні за структурою і вимовою, належать до 

однієї частини мови чи мають спільні граматичні ознаки, але різняться за 

своїм значенням: геройський – героїчний; континент – контингент. 

 

6. Стилістичне використання омонімів 

Зі стилістичною метою омонімія (чи явища близькі до неї) 

використовується, як правило, у гумористичній літературі. 

Перш за все, це каламбур – дотепна гра слів, побудована на 

гумористичному чи комічному використанні різних значень того самого 

слова чи слів, схожих звучанням. 

Брат мій Ігор 

Є охочий до усяких ігор, 



Де яка гра є 

Він у неї залюбки грає. 

Парономазія – стилістична фігура мови, побудована на комічному або 

образному зближенні співзвучних слів. 

Будеш солодким – розклюють, 

будеш гірким – розплюють. 

 

 

СИНОНІМИ. АНТОНІМИ 

1. Явище синонімії. Причини виникнення синонімів 

Синоніми – слова, що означають назву одного й того ж поняття, спільні за 

основним лексичним значенням, але відрізняються значеннєвими відтінками 

або емоційно-експресивним забарвленням (чи тим і тим водночас), або 

сферою стилістичного використання чи можливостями поєднання з іншими 

словами. Наприклад, д и в а к ,  ч у д а к ,  о р и г і н а л ,  ч у д и л о ,  

х и м е р н и к ,  к у м е д н и к ; к о л и ш н і й ,  п е р е й д е н и й ,  

д о т е п е р і ш н і й ,  т о д і ш н і й ,  б у л и й ,  п р о ж и т и й ,  п е р е б у т и й .  

Слова-синоніми, як правило, належать до однієї частини мови і 

допускають взаємну заміну. 

Є кілька основних причин виникнення синонімів. 

1. Необхідність фіксувати у слові нові відтінки явища, уявлення чи 

поняття. 

Сміливий – відважний. 

2. Для передачі своєрідності бачення, оцінки явища, вияву свого 

ставлення до нього. 

Лисий – плішивий. 

3. Засвоєння іншомовних слів. 

Кіннота – кавалерія. 

4. Діалектні слова. 

Лопата – заступ, городник, рискаль… 

5. Явище полісемії. 

Слово р о з п а л ю в а т и  у переносному значенні є синонімом до слова 

з б уд ж ув а т и . 

 

2. Розряди синонімів 

Розрізняють кілька типів синонімів. 

1. Семантичні (ідеографічні, понятійні) – це стилістично нейтральні 

слова, які відрізняються додатковими значеннєвими відтінками, обсягом 

семантики: б е з м е ж н и й ,  б е з к р а й н і й ,  б е з б е р е ж н и й ,  

б е з м і р н и й ,  н е о з о р и й  тощо. 

2. Стилістичні – синоніми, що протиставляються у тому чи іншому 

функціональному стилі. Найчастіше це міжстильове слово і слово, що 

вживається у певному стилі. 

Н е г о ц і я н т  (заст.) – художній стиль, науковий (істор.) – к у п е ц ь ,  

к о м е р с а н т  – міжстильові. 



3. Емоційно забарвлені синоніми – їх значення відрізняється емоційним 

компонентом, що виявляє ставлення особи чи колективу до явища. 

вояка (ірон.) ← солдат → воїн, звитяжець (урочисто). 

4. Абсолютні синоніми – слова, тотожні за значенням і стилістичним 

забарвленням: градусник – термометр. 

5. Контекстуальні синоніми – слова, які зближуються своїми 

значеннями і вступають в синонімічні зв’язки лише в умовах певного 

контексту. Прикметник с и в и й  в умовах контексту сивий Львів є 

синонімом до слів с т а р и й , д р е в н і й . 

До контекстуальних синонімів належать евфемізми та перифрази. 

Евфемізми – слова і вирази, які вживаються з метою уникнення слів з 

грубим чи непристойним змістом або з непристойним у певних умовах 

забарвленням, наприклад п о в а ж н о г о  в і к у  замість с т а р и й , г о во р и т и  

н е п р а вд у  –  б р е х а т и . 

Перифрази – описовий зворот мови, або стилістична фігура, троп, за 

допомогою якого передається зміст іншого слова чи виразу, шляхом 

підкреслення якоїсь особливості, якості, істотних у певному контексті чи 

ситуації: ц а р  з в і р і в  –  л е в , Л е с и н  к р а й  –  В о ли н ь . 

 

3. Поняття про синонімічний ряд 

Говрячи про синонімічний ряд, треба визначитись із поняттям 

домінанти. 

Домінанта – один із членів синонімічного ряду, навколо якого 

групуються всі інші слова-синоніми цього ряду; стрижневе слово. 

Домінантою є слово найбільш загальне за лексичним значенням і 

здебільшого нейтральне в експресивному й стилістичному відношенні. 

Г і д н і с т ь  (дом.), досто їнство ,  горд ість ,  самоповага ,  гонор . 

Синонімічний ряд – слова, пов’язані відношенням градації: кожне 

наступне виражає більшу міру виявлення певної характеристики. 

Великий, чималий, гігантський, колосальний, грандіозний … 

– тут кожне слово пов’язане і з домінантою, і з суміжним словом. 

 

4. Стилістичне використання синонімів  

(самостійне вивчення) 

Синоніми є одним із найважливіших складників арсеналу стилістичних 

засобів мови. 

Синоніми в публіцистичному й особливо в художньому стилі 

використовуються для врізноманітнення викладу, для уникнення 

монотонності, набридливих повторів. 

Компонентами синонімічного ряду можуть виступати евфемізми та 

перифрази (див. вище). 

На основі синонімії будуються такі стилістичні фігури як 

а м п л і ф і к а ц і я , г р а д а ц і я , п л е о н а з м , т а в т о л о г і я  тощо (див. 

словники лінгвістичних термінів; Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови (с.235–240). 



 

Антоніми  
(самостійне вивчення) 

Антоніми – це слова з протилежним значенням. Але антоніми 

визначають не взагалі будь-які протилежні поняття, а обов’язково поняття 

співвідносні, об’єднані змістом на основі їх протиставлення. 

Антоніми об’єднуються в антонімічні пари: в и с о к и й  –  н и з ьк и й ,  

с ум  –  р а д і с т ь ,  д о б р о  –  з ло .  

В антонімічні відношення вступають не всі слова нашої мови. Не 

входять в антонімічні зв’язки слова, які означають конкретні поняття, а саме: 

іменники з конкретним значенням, велика кількість відносних прикметників, 

багато дієслів… 

Багатозначні слова у кожному значенні утворюють окрему антонімічну 

пару: с в і ж и й  (хліб) – ч е р с т ви й ,  с в і ж а  (сорочка) – б р у д н а ,  с в і ж а  

(газета) – с т а р а ,  с в і ж а  (риба) – к о п ч е н а ,  т ух ла ,  м о р о ж е н а  – 

залежно від контексту. 

Антоніми бувають різнокореневі і однокореневі. Різнокореневі: старий – 

молодий, добре – погано. Однокореневі: друг – недруг, відбігати – підбігати. 

Стилістична роль антонімів полягає перш за все у тому, що вони 

забезпечують контрастну характеристику образів, предметів, явищ. З 

допомогою антонімів створюється а н т и т е з а ,  з і с т а в л е н н я ,  

п р о т и с т а в ле н н я , а н т . г р а д а ц і я . Цікавою стилістичною фігурою є 

оксиморон, в якому поєднуються протилежні за змістом, контрастні поняття, 

що спільно дають нове уявлення: г а р я ч и й  с н і г ,  ж о р с т о к е  

м и ло с е р д я ,  ж и ви й  т р уп  тощо. 

 

СКЛАД ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ З 

ПОГЛЯДУ ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ 
 

1. Формування основних лексичних шарів сучасної української мови 

Лексика СУЛМ склалась у процесі її тривалого історичного розвитку і 

становить продукт багатьох епох. Формування та розвиток її тісно пов’язані з 

історією українського народу. 

За своїм походженням вона неоднорідна. Найбільша частина її, близько 

90%, належить до так званої корінної української лексики. Решту лексичного 

складу сучасної української мови становлять запозичення з інших мов. 

Найдавніший шар корінної української лексики, що є її ядром, 

складають слова, успадковані через праслов’янську мову від 

індоєвропейського лексичного фонду. Переважна більшість 

індоєвропейських слів уже в праслов’янській мові втратила свою мотивацію. 

В індоєвропейському лексичному фонді з генетичного погляду 

виділяється кілька основних тематичних груп. 

1. Назви спорідненості та свояцтва. 

Мати, син, сестра, брат. 

Належність цих назв до спільноіндоєвропейського лексичного фонду стає 



очевидною, коли порівняти їх з їхніми відповідниками в інших 

індоєвропейських мовах, хоч вони часто можуть мати й відмінне звукове 

оформлення. Наприклад, слово м а м а  у слов’янських, германських та 

романських мовах звучить дуже подібно. 

2. Назви органів і частин тіла людини й тварини: в ух о ,  я зи к ,  к р о в ,  о к о . 

3. Назви тварин: з в і р ,  т ур ,  с в и н я ,  во в к . 

4. Назви рослин і їх частин: д е р е во ,  д уб ,  б е р е за . 

5. Назви предметів і явищ природи: с о н ц е ,  м і с я ц ь ,  н е б о ,  д е н ь ,  н і ч  і т.д. 

У процесі розпаду індоєвропейської мовної єдності на основі її окремих 

діалектних угруповань виникають нові мовні єдності, що потім поступово 

переростають у сучасні групи індоєвропейських мов. Так виділяється 

с л о в ’ я н с ьк а  мовна єдність, б а л т і й с ь к а ,  г е р м а н с ь к а ,  р о м а н с ь к а  

та інші. Кожна з них, крім лексичного фонду, успадкованого від 

індоєвропейської прамови, у процесі дальшого розвитку витворила власний 

шар лексики, який невідомий іншим групам індоєвропейських мов. 

Праслов’янський, або спільнослов’янський, шар лексики кожної сучасної 

слов’янської мови, у тому числі й української, утворюють слова, які виникли 

в період спільнослов’янської мовної єдності й іншим групам 

індоєвропейських мов не властиві. 

У праслов’янському шарі лексики з генетичного погляду розрізняють власне 

слов’янські новотвори і запозичення з індоєвропейських та 

неіндоєвропейських мов. 

Серед успадкованої від спільнослов’янської лексики в сучасній українській 

мові можна виділити ті самі тематичні групи, що й серед лексики 

спільноіндоєвропейського походження, а саме: 

1. Назви спорідненості і свояцтва: ч о ло в і к ,  н е в і с т к а ,  в і т ч и м . 

2. Назви частин і органів тіла: ч о ло ,  г у б а ,  р о т ,  ш и я . 

3. Назви рослин: п ш е н и ц я ,  б уд я к ,  к р о п и ва  і т.д. 

З усіх тематичних груп цього шару найбільш розширилася та, що виражає 

абстрактні поняття: б л уд ,  д и во ,  в і д в а г а ,  п р а вд а …, а також слова на 

означення властивості, якості предметів: а) за кольором: ч е р в о н и й ,  

с и н і й …; б) розміром і формою: в е ли к и й ,  к о с и й …; в) відчуття: 

т е п ли й ,  х о ло д н и й ; г) смак: г і р к и й ,  с о ло н и й  і т.д. 

До праслов’янського шару належить також більшість числівників (1, 14, 100), 

займенників (я, ми, він…). 

У той же час в українську мову (як і в інші слов’янські) потрапило багато 

запозичень: кельтизми – б р а г а ,  л ют и й ,  т и н ; латинізми – в и н о ,  

к о т е л ; грецизми – к о р а б е л ь ,  о г і р о к ; германізми (найбільше) – 

ш о ло м ,  б л юд о ,  к о р о л ь ,  с т о д о ла ; з неіндоєвропейських мов 

найбільше потрапило тюркізмів – х а н ,  б о я р и н ,  б і с е р . 

Наступним шаром лексики сучасної української мови за походженням є 

власне український. Його можна поділити на дві групи. До першої належать 

давньоруські слова, які засвоїлись також сучасними білоруською та 

російською мовами: б а т ьк о ,  п л е м і н н и к ,  б і лк а ,  с о б а к а ,  щ а в е л ь ,  

г р е ч к а ,  ур о ж а й ,  с к и р т а … До другої групи належать слова, що 



вживаються лише в українській мові. Саме ці слова виражають специфіку 

української мови. Прикладами власне українських слів можуть служити такі: 

б а г а т т я ,  б уд и н о к ,  м а ле ч а ,  ч о б і т ,  в л а с н і с т ь ,  р уш н и ц я … 

 

2. Запозичена лексика 

Запозичена лексика в сучасній українській мові становить приблизно 10% 

усього її словникового складу. 

Запозичатися можуть як цілі слова та вирази, так і окремі їх елементи 

(морфеми, семантика). 

Іншомовні слова входили в систему української лексики протягом усієї її 

історії в зв’язку з економічними, політичними та культурними контактами 

між українським та іншими народами. Ранні запозичення проникали 

переважно усним шляхом, а пізніші засвоювались як через усне спілкуваня, 

так і через літературні джерела. 

Специфічним різновидом запозичень є лексичні кальки. Це слово або вираз, 

скопійовані засобами рідної мови з іншої мови, тобто кожна значуща частина 

оригіналу буквально перекладається і займає в перекладі таке ж місце, як і в 

оригіналі. Наприклад, укр. п р о м о ва  з нім. U r s p r a c h e ,  з е м л е р о б с т во  з 

лат. a g r i c u l t u r a . 

До запозичень належать інтернаціоналізми, екзотизми та варваризми. 

Інтернаціоналізми – слова, які засвоєні більшістю мов світу з мови народу, 

що створив або ввів у загальний вжиток позначені ним предмети: с п о р т ,  

ф і ло с о ф і я ,  к о м б а й н … 

Екзотизми – слова і вирази, які засвоєні з інших мов, але позначають 

предмети, явища неукраїнської дійсності, у їх семантиці відображені поняття 

з життя інших народів: назви установ і організацій (с е й м ,  м е д ж л і с ); 

грошових одиниць (є в р о ,  ф ун т  с т е р л і н г і в ); назви одягу (к і м о н о ,  

ч а л м а ). 

Варваризми – іншомовні слова або вислови, які не стали 

загальновживаними, повністю не засвоєні мовою: а в е н ю ,  м і с і с . 

Варваризми не тільки не перекладаються, а й часом зберігають на письмі 

чужомовну графічну передачу: тет-а-тет і tête-a-tête, альма матер і alma mater. 

 

3. Старослов’янізми у складі української мови 

Старослов’янська мова – найдавніша літературно-писемна мова слов’ян. 

Належить до південнослов’янських мов (це мертва мова). В основі 

старослов’янської мови лежить південно-македонський діалект 

давньоболгарської мови. Виникла в ІХ ст. внаслідок місіонерської діяльності 

Кирила і Мефодія, які разом з учнями переклали старослов’янською з 

грецької мови християнські церковні книги. Після 988 р. разом із 

запровадженям християнства старослов’янська мова поширилася і в 

Київській Русі. 

Старослов’янізми – слова запозичені із старослов’янської мови. Чимало 

старослов’янізмів утратили свої давні ознаки, наприклад, б ук в а ,  п а л а т а ,  

с о в і с т ь . Проте багато старослов’янізмів зберігають свої 



південнослов’янські риси в фонетиці й словотворі. Фонетичні ознаки 

старослов’янізмів: неповноголосні звукосполучення -ра-, -ла-, -ре-, -ле- між 

приголосними (враг, глава, злато); буквосполучення жд відповідно до 

українського ж (вождь, нужда); в) початкові є, ю відповідно до українських о, 

у (єдиний, юнак, юродивий) та ін. Словотворчі (морфологічні) ознаки 

старослов’янізмів: а) іменникові суфікси     -знь (боязнь), -тель (мислитель), -

ств-о (братство), -ин-я (гординя), -тв-а (битва), -тай (глашатай); б) 

дієприкметникові суфікси -ащ-, -ящ-, -м-ий- у прикметниках (грядущий, 

роботящий, знайомий); в) префікси воз- (возвеличувати), со- (соратник), пре- 

(премудрий), пред- (предтеча); г) структурні компоненти складних слів 

благо- (благословити), град- (Новоград), добро- (добродушний), зло- (злочин) 

та ін. Порівняно з росйською мовою українська літературна мова засвоїла 

значно менше старослов’янізмів. Частина старослов’янізмів стала словами 

загальновживаними, стилістично нейтральними: б а г а т с т в о ,  є д и н и й ,  

о б л а с т ь ,  у ч и т е л ь . 

Більша частина старослов’янізмів використовується із стилістичною метою: 

для надання мові піднесеного, урочистого чи зниженого – гумористичного, 

іронічного або сатиричного забарвлення. 

ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

З ПОГЛЯДУ ВЖИВАННЯ 

1. Динаміка лексичного складу української мови 

Лексичний склад української мови, як і будь-якої іншої, безперервно 

розвивається, що зумовлено таким же безперервним розвитком людського 

суспільства. Поява у мові нових або розширення значень існуючих слів 

викликається потребою людини називати нові предмети, явища, поняття. І 

навпаки, зникнення старих предметів, явищ, понять зумовлює випадіння з 

ужитку слів, що їх позначали. Поява нових і втрата старих слів – два процеси, 

що діють у мові постійно. Причому перший з них випереджує другий: у мові 

нових слів завжди з’являється більше, ніж зникає старих. 

Обидва процеси характеризуються поступовістю, довготривалістю. Нові 

слова або окремі нові значення давніх слів набувають поширення, стають 

активно використовуваними в житті і діяльності людей звичайно не відразу, а 

протягом певного часу. Так само не відразу виходять із загального вжитку й 

старі слова або їх окремі значення: дедалі рідше використовуючись, вони 

поступово зникають із словникового складу мови. 

Таким чином, у мові в будь-який період її існування можна виділити два 

шари лексики: активний і пасивний. 

2. Активна лексика сучасної української літературної мови 

До активної лексики СУЛМ належать звичайні, без помітної новизни або 

застарілості сучасні слова. Щодо поширеності вживання вони поділяються на 

дві великі групи: 

1) загальнонародні слова, вживані в усіх стилях писемного і усного різновидів 

української літературної мови, використовувані в усіх жанрах сучасної 

художньої літератури, в народній творчості, в публіцистичних, науково-

популярних, суспільно-економічних і наукових працях: ж и т и ,  л юб о в ,  



д ум а т и ,  х л і б ,  м уд р и й ,  с о в і с т ь ,  д е н ь … 

2) широковживані в різних галузях науки і мистецтва, техніки і виробництва 

терміни і номенклатурні слова: с и н т а г м а ,  ф о н е м а ,  о м о н і м ,  к а т е т ,  

е л е к т р о н … Подібні слова активно використовуються лише в окремих 

спеціальних різновидах мовної діяльності, тому вони можуть бути зрозумілі 

й не всім носіям української літературної мови. 

Поряд з активною лексикою мови існує активний запас слів окремих її носіїв 

– це слова, які не тільки зрозумілі, а й активно використовуються в мовній 

діяльності окремої особи. 

3. Пасивна лексика української мови 

До пасивної лексики СУМ належать слова, які рідко вживаються її носіями в 

повсякденному спілкуванні. Пасивну лексику теж можна поділити на дві 

групи. До першої з них належать застарілі слова, які вже вийшли або 

виходять із звичайного вжитку в літературній мові внаслідок того, що 

відпадає або вже відпала потреба користуватися ними при називанні 

предметів, явищ, подій сучасної дійсності. До другої – нові слова, які недавно 

виникли і ще не стали загальновживаними або активно ще не 

використовуються у мові. 

Таким чином з погляду активності і повсякденного вживання у лексичному 

складі СУЛМ розрізняють слова: а) звичайні, сучасні; б) застарілі, або 

архаїзми; в) нові, або неологізми. 

3.1. Застарілі слова 

Застарілими слова стають внаслідок постійного процесу старіння, архаїзації 

якоїсь частини словникового складу. 

Склад застарілої лексики неоднорідний. Насамперед у ньому розрізняють 

слова за ступенем їх архаїзації. Одну групу застарілих слів становлять ті, що 

зовсім вийшли з мовного вжитку і не побутують у СУЛМ: б р а т а н а  – дочка 

брата; г уд е ц ь  – музикант… Ці слова незрозумілі носіям мови без 

відповідних пояснень і довідок. 

До іншої групи застарілої лексики належать слова, що в СУЛМ вживаються 

рідко, наприклад: б о я р и н ,  во і с т и н у ,  м уш к е т … Ці слова здебільшого 

зрозумілі носіям української мови. 

Одні слова переходять з активної лексики до пасивної у зв’язку з тим, що 

зникають з побуту й життя людського суспільства позначувані ними 

предмети, події, явища. Тут діють позамовні фактори. Цю групу застарілих 

слів називають матеріальними архаїзмами – інша назва, якою ми будемо 

користуватись – історизми (ч е р н ь ,  т и с я ч н и к ,  о с а ул ,  р а т и щ е ,  

ч и н ш …). 

Інші слова переходять з активного словника у пасивний через витіснення їх 

рівнозначними словами, що з тих чи інших причин виявилися більш 

прийнятливими для називання тих самих явищ, подій, предметів… Процес 

цей зумовлений дією внутрішніх факторів мови. Це є стилістичні архаїзми 

(або власне архаїзми: зи г зи ц я  – зозуля, р е к т и  – говорити, р а т ь  – 

військо…). 

Стилістичні архаїзми можа поділити на лексичні, тобто такі, до яких є 



сучасні синоніми (д е с н и ц я  – права рука; п е р с т  – палець), і на семантичні 

– слова, в яких поряд з активно вживаними в СУЛМ значеннями є значення 

застарілі (к о л о д а  – 1) великий кусок зрубаного дерева; 2) (заст.) вулик; 

ж и в і т  – 1) частина тіла; 2) (заст.) життя. 

3.2. Неологізми 

Неологізм – слово або мовний зворот, створені для позначення нового 

предмета чи вираження нового поняття (м о д е м ,  п р и н т е р ,  є вр о ). Кожне 

нове слово, що постає у мові, спочатку являє собою неологізм, а набувши 

широкого вжитку, входить в активний словниковий склад мови, перестає 

бути неологізмом. 

Крім неологізмів загальномовних, або лексичних, виділяються неологізми 

індивідуальні, створені авторами художніх творів. Це неологізми 

стилістичні (з ло т о ц і н н о ,  я б л ун е в о ц в і т н о ,  т р о я н д н о ). 

Територіальні діалектизми 

В СУМ є велика група слів, поширення яких обмежується певною 

територією. Це так звані територіальні діалектизми. 

Залежно від того, в якому відношенні територіальні діалектизми стоять до 

загальнонародного словника, їх поділяють на три основні групи: л е к с и ч н і , 

е т н о г р а ф і ч н і  та  с е м а н т и ч н і . 

Лексичні діалектизми – слова, що позначають поняття, для вираження яких 

у загальнонародній мові вживаються інші слова: картопля – б а р а б о л я ,  

к р ум п л і ,  б ул ь б а ; бур’ян – х о п т а ; відро – п ут н я . 

Етнографічні діалектизми – це назви місцевих реалій і понять, що не 

відомі або не використовуються поза межами певного говору чи групи 

споріднених говорів. З цієї причини етнографічні діалектизми не мають 

відповідників у загальнонародній мові, а означувані ними реалії передаються 

описово або позначаються тими самими словами, що й у говорах: к о ли б а ,  

т р е м б і т а ,  к е п т а р … 

Семантичні діалектизми – слова загальнонародної мови, які в місцевих 

говорах відрізняються значенням і сферою вживання. Таким чином, поза 

контекстом такі слова не сприймаються як відхилення від загальнонародної 

норми: в е р х  – димар; г о д и н а  – гарна погода… 

ТЕМА: ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

З ЕКСПРЕСИВНО-СТИЛІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ 

ПЛАН 

1. Стилістично нейтральна лексика 

2. Розмовна лексика. Книжна лексика. 

3. Термінологічна лексика. 

4. Соціальні діалектизми. Експресивна лексика. 

5. Стилістичні можливості фразеології. 
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Стиль – функціональний різновид літературної мови, який визначається 

сферою її функціонування і характеризується особливостями у виборі, 

поєднанні й організації системи мовних засобів (лексичних, граматичних, 

фонетичних та ін.) у зв’язку з метою і змістом спілкування. Це мистецтво 

доцільного добору й ефективного використання системи мовних засобів з 

певною метою, в конкретних умовах і обставинах. 

Розрізняють такі основні стилі писемної мови: п у б л і ц и с т и ч н и й ,  

н а у к о в и й ,  о ф і ц і й н о - д і л о в и й  і  х у д о ж н ь о - б е л е с т р и ч н и й . 

Інколи ще виділяють в и р о б н и ч о - т е х н і ч н и й  та е п і с т о л я р н и й . В 

усній формі мовлення виділяють р о з м о вн о - п о б ут о ви й  стиль і 

о р а т о р с ьк и й . 

Стилістично нейтральна лексика 

Стилістично нейтральних слів у словниковому складі мови набагато більше, 

ніж стилістично забарвлених. 

В українській мові до стилістично нейтральної, або загальновживаної, 

лексики належать усі слова, що пов’язані із спільними для всіх її носіїв 

поняттями і є звичайними назвами предметів і явищ навколишньої дійсності. 

Ця лексика включає звичайні назви явищ природи (во д а ,  с н і г ,  в і т е р ), 

рослин і тварин (д уб ,  в е р б а ,  м а к ), родинних стосунків (б а т ьк о ,  м а т и ), 

частин людського тіла (г о ло в а ,  р ук а ) і т.д. 

Загальновживані слова не закріплені за певним стилем чи сферою 

застосування, а також не мають експресивного забарвлення. Нейтральна 

характеристика є основою як усного, так і писемного спілкування. Цій 

лексиці властива простота і загальна зрозумілість, природність і чіткість. 

Загальновживану лексику використовують усі носії мови незалежно від 

професії і спеціальності, освіти, місця проживання тощо. Ця лексика вільно, 

без будь-яких обмежень уживається в усіх функціональних стилях мови, 

тому її ще називають міжстильовою. 

Розмовна лексика 

Прошарок слів, які здебільшого поширені в розмовно-побутовому стилі 

усного літературного мовлення: б а ла к а т и ,  г ул я н к а ,  з а м а з ур а ,  

к р ут и й ,  м а с т а к ,  р е п е т ,  т е р е ве н и т и .  

Ці слова у своїй більшості мають стилістичне забарвлення і 



протиставляються загальновживаній нейтральній лексиці. Маючи додаткове 

стилістичне навантаження, розмовна лексика може надавати мовленню 

іронічного, жартівливого, фамільярного та інших відтінків. 

Фамільярна лексика властива розмовному мовленню, що має інтимний, 

розв’язний чи занадто невимушений, безцеремонний характер: д р уз я к о ,  

ч уд и ло ,  с т о вб и ч и т и .  

Слова, що вживаються здебільшого в усному побутовому мовленні, а також у 

літературній мові з метою надання зневажливої, іронічної, грубуватої, 

фамільярної оцінки характеризованим предметам чи явищам називаються 

просторічними або розмовно-просторічними. 

Серед розмовно-просторічних слів та зворотів існують і такі, що 

сприймаються як грубі чи лайливі, вульгарні – це вульгаризми (м о р д а ,  

п и к а ,  д ур е п а ,  п р и д ур о к ). Вживання таких слів не прийняте в 

літературній мові. 

Розмовна лексика протиставляється книжній. 

Книжна лексика 

Книжна лексика – це лексика, властива писемній формі літературної мови, 

вживана в науковій літературі, публіцистичних творах, офіційно-ділових 

документах тощо. 

До книжної лексики належать багато слів, що означають абстрактні поняття 

(д о б л е с т ь ,  б е н т е ж н і с т ь ), слова з виробничо-професійної галузі 

(п р о п о р ц і я ,  к а ль к ул я ц і я ,  к р е к і н г ), поетичні слова, вживані в 

художній літературі (б о р н я ,  н е б о к р а й ,  ли н ут и ). Сюди ж належать 

книжно-урочисті слова (с л а в е т н и й ,  д о с т о й н и й ,  т о р ж е с т в о ), значна 

частина старослов’янізмів (б ла г о д е н с т в о ,  г ла в а ,  с т р а ж ), архаїзмів 

(д р а г о м а н ,  р а т а й ), екзотизмів та варваризмів (с а к л я ,  л е д і ,  

а к с а к а л )… 

Термін  к н и ж н а  лексика певною мірою умовний, своєю семантикою він не 

обіймає всіх стильових функцій тих слів, що об’єднуються ним. 

Термінологічна лексика 

У словниковому складі української літературної мови велике місце належить 

термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. Терміном 

називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для 

точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання – науки, техніки, 

мистецтва тощо. Наприклад: с уф і к с ,  с о н е т ,  с и н ус ,  а м п е р . Специфіка 

термінів у тому, що вони однозначні у межах тієї термінологічної системи, в 

якій уживаються, не зв’язані з контекстом і стилістично нейтральні. Терміни 

є загальнонаукові і галузеві. Загальнонаукові терміни здебільшого поширені 

в усіх галузях наукових знань (а н а л і з ,  с и н т е з ,  а н а ло г і я ,  к а т е г о р і я ), 

а галузеві відомі тільки в певній науці (літературознавчі: е п о с ,  п е р с о н а ж ,  

е п і т е т ; хімічні: г і д р а т ,  о к с и д ). 

Експресивна лексика 

Лексика експресивна – слова, які не тільки виражають якесь поняття, а й 

мають емоційний відтінок.  

До експресивної лексики належать слова, що виражають якісну оцінку 



предметів, явищ дійсності, осіб, стану й почуття людини (р а д і с т ь ,  

ж ур б а ;  к о х а н и й ,  н і к ч е м н и й ;  ве с е ло ,  с ум н о ;  лю б и т и ,  р а д і т и ); 

урочисті слова (б л а г о с л о ве н н и й ,  ве л и ч ,  в і к о п о м н и й ). Експресивне 

значення може досягатися засобами словотвору – ряд суфіксів надають 

словам емоційного забарвлення (д і в ч и н к а ,  б і л е с е н ь к и й ,  р уч е н ь к а ,  

р уч и щ е ). Експресивні слова мають позитивне (л а с к а ви й ,  г о л уб о н ь к а ) 

або негативне значення (г и д к и й ,  о с е л ). 

Соціальні діалектизми 

Традиційно розглядають кілька груп лексики обмеженого соціального 

вжитку: п р о ф е с і о н а л і з м и , ж а р г о н і з м и , а р г о т и з м и . 

Професіоналізми – слова або вислови, що властиві мовленню людей певної 

професійної групи. Багато з таких слів уживаються тільки у відповідному 

професійному колі людей і не відповідають нормам літературної мови. 

Наприклад, у мові моряків к о к  (кухар), к а м б уз  (кухня); у шоферів – 

б а р а н к а  (кермо), д в і р н и к и  (очисники скла); у футболі – с в і ч к а  

(вертикальний удар), д е в ’ я т к а  (кут воріт) тощо. 

Жаргонізми – соціальний діалект; відрізняється від літературної мови 

специфічною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної і 

граматичної системи. Як правило, це словник розмовного мовлення людей, 

зв’язаних певною спільністю інтересів (кримінальний світ, солдати, 

студенти, молодь): б а н я ч и т и , б а л д і т и , ж м о т , п о ї х а т и  (збожеволіти). 

Арго – мова якоїсь вузької соціальної чи професійної групи, штучно 

створювана з метою мовного відокремлення; відзначається головним чином 

наявністю слів, незрозумілих для сторонніх. Лірницьке арго: д ул я с н и к  – 

вогонь; к е м і т ь  – ніч; к р и с о  – м’ясо, к у н с о  – хліб. 

Останнім часом все більше вживається термін с ле н г . 

Сленг (з анг. – жаргон) – жаргонні слова або вирази; розмовний варіант тієї 

чи іншої соціальної або професійної групи (фактично те саме, що й жаргон). 

ФРАЗЕОЛОГІЯ 

Поняття про фразеологію як розділ мовознавства 

Фразеологія – порівняно молода лінгвістична дисципліна, основне поняття, 

обсяг проблематики й обсяг вивчення якої ще остаточно не визначені. 

Фразеологічні одиниці (ФО) виникають на базі одиниць кількох 

взаємозв’язаних рівнів: л е к с и ч н о г о , м о р ф о ло г і ч н о г о ,  

с и н т а к с и ч н о г о   і  с е м а н т и ч н о г о . 

Предметом вивчення фразеології є стійкі сполучення двох і більше слів, що 

становлять семантичну цілість і відтворюються у процесі мовлення як готові 

словесні формули. 

Перед фразеологією стоять такі специфічні завдання: 

– вивчення особливостей структури ФО і законів створення семантичної 

цілісності у сполуках слів, визначення причин їх фразеологізації; 

– дослідження взаємовідношень фразеологічних зворотів з іншими 

лінгвістичними одиницями – словом, словосполученням, реченням; 

– з’ясування історико-етимологічних основ ФО, внутрішня форма яких 

утрачена; 



– вивчення законів розвитку фразеологічного складу; 

– вироблення наукової системи опрацювання різнотипних фразеологічних 

структур у загальномовних та спеціальних фразеологічних словниках тощо. 

Поняття фраземи, її ознаки 

Зусилля багатьох теоретиків-фразеологів скеровані на те, щоб виробити чіткі 

критерії відмежування фразеологічних явищ від нефразеологічних, щоб серед 

багатьох типів стійких словесних комплексів визначити об’єкт саме 

фразеології. 

В умовах великої термінологічної дублетності найзручнішим родовим 

найменуванням на позначення мовної одиниці, що є першоелементом 

фразеології, визнано терміни фразеологічна одиниця, або фразеологізм. 

Фразеологічні одиниці відзначаються рядом ознак, що дозволяють вважати їх 

самостійними одиницями мови, відмінними від інших лінгвістичних одиниць 

– від слова, звичайного словосполучення, речення. 

Слово і ФО 

Ряд подібних ознак зближує слово і ФО: 

– будучи складним цілим, і ті й інші не конструюються щоразу в процесі 

мовлення, а відтворюються як готові значеннєві одиниці; 

– велика кількість ФО вільно реалізує граматичні категорії (входять у 

синтаксичні зв’язки з словами і виконують синтаксичні функції певних 

частин мови). 

І все ж у структурно-семантичному плані ФО є більш складними 

утвореннями, ніж слово. Зовнішня різниця полягає у тому, що ФО є 

нарізнооформлені, а це означає, що слова, компоненти ФО, можуть вільно 

функціонувати поза фраземою. 

Лексичне значення слова і ФО теж не адекватні, хоч моменти спільного є й 

тут. Більшість ФО, які співвідносні із словом, виражають певне логічне 

поняття, але, у той же час, фразеологізми мають свої особливості: 

– більша конкретність значення; 

– наявність образної коннотації; 

– більша виразність з емоційно-експресивного погляду; 

– іноді значення ФО не можна передати одним словом. 

ФО та словосполучення і речення 

– ФО генетично і за формою є словосполученням чи реченням, але якісно 

відрізняються від синтаксичних одиниць тим, що відтворюються як цілісні 

структури; 

– ФО властиве варіювання структури, але його можливості значно менші, ніж у 

синтаксичних одиниць; 

– порядок слів у ФО більш сталий. 

Отже, фразеологічною одиницею (фразеологізмом) звичайно називають 

лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, 

граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, але 

неподільна лексично, стійка у своєму складі й структурі, яка, маючи цілісне 

значення, відтворюється в мові. 

Класифікація фразеологічних одиниць 



В основі вітчизняної концепції класифікації ФО лежить семантична 

класифікація, яку запропонував російський мовознавець В.В.Виноградов. Він 

виділив три типи ФО: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і 

фразеологічні сполучення. 

Фразеологічні зрощення – семантично неподільні ФО, у яких цілісне 

значення невмотивоване, тобто не випливає із значень компонентів (бити 

байдики, точити ляси, собаку з’їсти). 

Фразеологічні єдності – тематично неподільні одиниці, але цілісне значення 

їх певною мірою мотивоване значенням компонентів (тримати камінь за 

пазухою, не нюхати пороху, прикусити язика). 

Фразеологічні сполучення – це такі стійкі мовні звороти, які не є 

“безумовними семантичними одиницями”, оскільки характеризуються 

певною самостійністю складових части. Одне слово у фразеологічному 

сполученні є стрижневим й не може бути замінене іншим, а ті слова, що 

його характеризують, допускають взаємну заміну чи підстановку (бере 

досада (зло, страх, жаль); порушити питання (справу, проблему); не сходити 

з язика (уст)). 

Зберігши три основні типи фразеологічних одиниць, М.Шанський виділив 

четвертий тип – фразеологічні вирази, що об’єднують такі стійкі у своєму 

складі і часто вживані фразеологічні звороти, які є не тільки семантично 

подільними, але й складаються цілком із слів із вільним значенням: Не все те 

золото, що блищить; Вовків боятися – в ліс не ходити. 

Часто на позначення фразеологізмів можна почути термін ідіома (дехто з 

мовознавців співвідносить ідіоми із зрощеннями і єдностями). Власне 

“Словник лінгвістичних термінів” (Д.І.Ганич, І.С.Олійник) трактує цей 

термін так – стійкий неподільний зворот мови, що виражає єдине поняття, 

зміст якого не визначається змістом його складових елементів: байдики бити, 

на руку ковінька. 

Лексико-граматичні зміни фразеологічних одиниць 

Фразеологічні одиниці здебільшого входять у ширші контексти саме у 

своєму закріпленому традиціями вживанні, компонентному складі, 

переважно компактним суцільним масивом, але деякі з них відзначаються 

проникливістю структури: компоненти їх можуть відокремлюватись 

вставкою окремих слів, навіть речень. 

Та за стільки років головування він собаку на роботі з’їв. 

ФО можуть поширюватися за рахунок синтаксично зв’язаних із ними слів 

контексту, які певним чином доповнюють, уточнюють основний зміст 

фразеологізму. 

Може, це вже моя лебедина пісня. 

Деякі ФО поєднуються лише із словом чи словами одного семантичного поля 

(зв’язані), інші вступають у взаємодію з багатьма словами (вільні). 

Ні сном ні духом паруються з дієсловами відати, знати. 

На всі заставки – лаяти (плюс синонім), вихваляти, брехати, 

верещати, хропти, чхати, бігти… 

ФО можуть функціонувати як в повному, так і в скороченому (неповному) 



варіанті. 

З людиною буває часто так, 

Що, добре знаючи колишнього події, 

Вона сучасного ні в зуб не розуміє. 

Слово ногою тут є факультативним. 

Полісемія та омонімія фразеологізмів 

Уважні спостереження над еволюцією ФО дають підстави твердити, що для 

фразеології так само, як і для лексики, властиві певні внутрішні 

закономірності, зокрема такі системні відношення, як полісемія, синонімія та 

антонімія. 

Аналіз фразеологічного матеріалу переконує, що певній частині 

фразеологізмів властива полісемія. 

Як же розвивається багатозначність ФО? На базі вільного словосполучення 

внаслідок його переносного вживання виникає первинно-образне значення 

ФО. Наступне ж значення народжується вже на основі повторного 

переосмислення значення першої ФО, це значення є вторинно-образним. 

Прикладом може бути вислів віддати кінці. Пряме нефразеологічне 

значення – “відв’язати канат, коли судно відшвартовується”. Переносне, 

первинно-образне (перше фразеологічне) – іти чи від’їжджати звідкись 

(щодо людей). Наступне фразеологічне значення – вторинно-образне: іти 

з життя, помирати. 

Багатозначні ФО:  о ч і   р о г о м  л і з у т ь  –   

1) очі широко розкриваються від напруження тощо; 

2) хтось через силу робить що-небудь; 

3) хтось незручно, неприємно себе почуває. 

р о зб и р а т и  п о  к і с т о ч к а х  – 

1) детально обговорювати кого-, що-небудь: 

2) детально, до дрібниць вивчати, аналізувати що-небудь. 

Оскільки значення ФО є менш диференційованим, ніж значення слова, то і 

полісемія є обмеженим явищем у сфері фразеології. 

Під фразеологічними омонімами розуміють такі фразеологічні одиниці, які 

повністю збігаються за компонентним складом, але не мають нічого 

спільного у значенні. 

Фразеологічна омонімія вивчена ще недостатньо в сучасному мовознавстві. 

Дослідники зазначають, що омонімічних фразеологізмів у порівнянні з 

лексичними значно менше. 

Виникнення омонімів обумовлюється різними способами фразеологізації 

того самого вільного словосполучення. Так виникли фразеологічні омоніми 

пускати півня, що означає “підпалити щось…”, а також може мати значення 

“писнути, співаючи чи говорячи”; дати волю рукам – “побити когось”, дати 

волю рукам – “обнімати кого-небудь”. 

Синонімія та антонімія фразеологізмів 

Фразеологічними синонімами називаються такі ФО, які позначають той же 

предмет дійсності, виражають те саме поняття, відтіняючи різні сторони 

його. Фразеологічні синоніми мають однотипне категоріальне значення. 



Фразеологічні синоніми об’єднуються у синонімічні ряди, члени яких по-

своєму розкривають певні поняття чи судження: “бути близьким до смерті”: 

на ладан дихати, бути однією ногою в могилі, три чисниці до смерті; 

“тікати”: пуститися берега, брати ноги на плечі, давати драла. 

Для більшості фразеологізмів-синонімів характерні такі риси, як: 

однорідність моделі, співвіднесеність значення із значенням відповідної 

частини мови, а також своєрідна сполучуваність. 

Об’єднуючись спільним значенням, синонімічні ФО розрізняються певними 

семантичними відтінками. Так фразеологічні синоніми на позначення 

поняття “багато” можуть мати такі відтінки: хоч греблю гати, по горло, як 

зірок у небі, тьма-тьмуща – сполучаються з широким колом понять; кури не 

клюють і хоч лопатою загрібай – стосовно грошей, коштовностей; як грибів 

після дощу – крім знач. “багато” має ще й відтінок “швидко”. 

Фразеологічні антоніми – це дві фразеологічні одиниці з протилежними 

значеннями, наприклад: у рот води набрати – теревені правити; кури не 

клюють – як кіт наплакав; жити як кішка з собакою – жити душа в душу. 

Серед фразеологічного матеріалу можна визначити абсолютні антоніми, у 

яких протилежність семантики двох фразеологічних одиниць пояснюється 

наявністю частки не, що входить до складу компонентів: до пуття довести – 

не довести до пуття; ряст топтати – не топтати ряст. 

Другу групу становлять фразеологізми-антоніми з різним компонентним 

складом, тобто різноструктурні: рукою подати – за тридев’ять земель; 

теревені правити – у рот води набрати. 

Походження фразеологізмів української мови. Відбиття матеріального й 

духовного життя народу у фразеології 

Матеріальне й духовне життя народу становить невичерпне джерело ФО. 

Лаконічно й образно передаючи “великі мислені маси” (Потебня), ФО 

доносять голос старожитніх писаних пам’яток, колишній світ воїна й 

мирного орача, мисливця і пастуха, їхні звичаї, обряди, забобони, побут. ФО 

віддзеркалюють різні сторони народного буття. 

1. Давній побут, трудові процеси селянського життя: волам хвости крутити, 

повертати голоблі, нарубати дров, ні в тин ні в ворота, передати куті меду; 

2. Історичні події, факти життя: хоч куди козак, мандрівочка – рідна тіточка, 

сідати в чужі сани, накрити мокрим рядном; 

3. Рослинний і тваринний світ: обідрати як липку, не ликом шитий, як з гуски 

вода, брати бика за роги. 

4. Соціальні відносини: невістка – чужа кістка, кланятися в ноги, пасти 

задніх. 

5. Одиниці виміру: від горшка два вершка, рукою подати, знати почому корець 

(фунт) лиха. 

6. Духовна культура: читати глаголи, брати рушники, підкова на щастя. 

7. Фольклор: хатка на курячій ніжці, залишити ріжки та ніжки, накласти 

головою. 

Літературні фразеологізми 

Сталі словесні формули, що являють собою часто повторювані в писемному 



й усному мовленні влучні вислови видатних осіб – письменників, філософів, 

учених, політичних діячів – об’єднуються під назвою крилаті вислови. 

1. Крилаті вислови античного джерела: 

а) Старогрецькі: ахіллесова п’ята, гордіїв вузол, сізіфова праця; 

б) Староримські: гроші не пахнуть, перейти Рубікон, людина людині вовк. 

2. Крилаті вислови релігійного походження: 

а) Біблійні: випити чашу до дна, камінь спотикання, не хлібом єдиним, око за 

око; 

б) Євангельські: блудний син, вовк в овечій шкурі, нести хрест, ходіння по 

муках. 

3. Переклади влучних висловів із художніх, філософських та інших творів 

багатьох мов: 

а) німецького походження: весна народів, переоцінка цінностей, чисте 

мистецтво; 

б) французького походження: буря в склянці воді, варфоломіївська ніч, золота 

молодь; 

в) англійського походження: бути чи не бути, мета виправдовує засіб тощо. 

Серед крилатих висловів чимало засвоєних із давньоруських джерел: ламати 

списи, сіяти смуток, іду на ви, мертві сраму не імуть. 

Багатий фонд крилатих висловів, що виникли на власне українському ґрунті: 

всякому городу…, любов к отчизні де героїть…, конотопська відьма, а віз і 

нині там і т.д. 

ФО іншомовного походження 

ФО, як правило, не перекладаються з мови на мову. Для їх відтворення при 

перекладі потрібно знайти національний відповідник або пояснити зворот 

описово. 

Запозичені фразеологізми являють собою стійкі сполуки слів, що як готові 

відтворювані одиниці склалися в іншій мові і були перенесені на український 

мовний ґрунт без перекладу – в транслітерованому чи нетранслітерованому 

вигляді – alma mater (альма матер). 

Фразеологічні одиниці, що з’явилися в мові внаслідок дослівного перекладу 

іншомовного звороту, складають фонд фразеологічних кальок: боротьба за 

існування (англ. struggle for life); папір не червоніє (лат. epistola non erubescit). 

 

Тема: Словотвірні засоби стилістики  

1. Словотвір у структурі науки про мову. 

2. Стилістичні можливості афіксальних засобів мови. 

3. Способи творення слів у стилістичному аспекті. 

4. Слова, утворені морфолого-синтаксичним способом, як засіб створення 

експресивності тексту. 

5. Індивідуально-авторські новотвори 
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Морфологічний рівень мови у текстах різних стилів надає значно 

менше можливостей для створення, наприклад, експресії, тональності, 

послідовності, ніж лексика та синтаксис, що пов'язане з невеликою 

різноманітністю морфологічних способів вираження подібного змісту. Але й 

цей рівень може бути цікаво й творчо використаний у текстах усіх стилів 

мови. Оскільки не можна виділити особливого словотворчого рівня мови, 

зупинимося на прийомах, пов'язаних із морфемною структурою слова. 

Словотвір і склад слова 

Багата, різноманітна і гнучка система способів словотвору дозволяє 

при необхідності чи бажанні за існуючими у мові моделями створити нові 

слова, досить зрозумілі, не дивлячись на уже використання в тексті. Такі 

слова називають авторськими неологізмами  або оказіоналізмами, що 

притаманні художньому, розмовному, публіцистичному стилям мови: дві 

причини можуть спонукати автора до створення слова: 

1) бажання максимально точно висловити думку й при цьому 

відсутність в мові потрібної лексеми; 2) бажання зробити слово максимально 

виразним і у зв'язку з цим зміна його морфемної структури. Тому, у будь-

якому випадку авторські утворення надзвичайно експресивні, тому що вони 

легко звертають на себе увагу читача й викликають у нього емоції 

здивування і задоволення від вдалої знахідки, змушують більш уважно 

вдивлятися в текст й краще розуміти його смисл – і безпосереднє значення 

названого й відношення до нього письменника. Присутність або відсутність 

оказіоналізмів, вибір моделей для їх створення визначаються особливостями 

стилю автора, літературними традиціями часу створення тексту та іншими 

факторами. 

Часто неологізми з'являються в поетичних творах, де не розкривається 

не їх значення, ні причини, що спонукали автора до їх створення. Аналіз 

оказіоналізмів – справа надзвичайно складна. Адже не завжди можна 

встановити причини, що змусили автора до їх утворення, а також визначити 

морфемний склад і модель, за якою вони створені. Адже розуміння процесу 

створення слова допомагають нам з'ясувати семантичну і стилістичну 

інформацію. 

1. В давній золотій печалі 



Лебедіють небеса.     

Д. Павличко 

 

2. Любіть Україну у сні й наяву, 

Вишневу свою Україну!      

В. Сосюра 

 

3. Весна! Весна! Яка блакить! 

Який кругом прозор! 

Садками ходить бруньккоцвіт, 

А в небі злотозор.      

П. Тичина 

Творення авторських неологізмів - це не єдиний спосіб експресивного 

використання словотворчих елементів у текстах художніх стилів. Цікавий 

ефект може виникнути при використанні у невеликому контексті декількох 

слів з однаковими морфемами (це явище притаманне текстам наукового та 

офіційно-ділового стилів мови). Зіткнення споріднених слів посилює 

значення того, що виражається в загальній частині. Так само декілька слів з 

однаковими префіксами або суфіксами мимохіть звертають читача на афікси, 

тим самим підкреслюється його значення чи стилістичне забарвлення. 

Морфема відрізняється від слова тим, що не може бути використана 

ізольовано, являючись самостійною частиною речення. В художніх текстах 

ми зустрічаємо приклади використання службової морфеми в якості слова з 

особливим значенням або просто виділенням від слова морфеми, що набуває 

самостійного наголосу, який посилює її значення, хоча й не виділяє ще в 

самостійне слово. 

Словотвір дає великі можливості для творчого використання його 

ресурсів. Часто в текстах можна зустріти слова, що утворені лексико-

семантичним або морфолого-синтаксичним способом. З лексико-

семантичним способом ми зустрічаємося, коли говоримо про слова в 

індивідуально авторському чи контекстуальному значенні. Але ці "нові" 

слова часто не можуть бути відтворені без контексту, тому питання про 

появи таким чином нової лексичної одиниці є досить суперечливим. 

Морфолого-синтаксичний спосіб – це отримання словом нового 

граматичного значення, яке також існує лише в контексті, якщо це продукт 

творчості письменника. Розглянемо деякі приклади: 

1. "Щученята, щупаченята, щупачки, щупелята - це таке 

собі - дріб'язок".           

О. Вишня 

(порушення норми в результаті творення, слова різних типів) 

 

2. "Княжий замок очив навколо своїми бійницями"   

В. Харчук 

(індивідуально-авторський неологізм, слово висите метафорично) 

 



3. "Захеканий, я зупинився посеред біло-рожево-блакитного дня" 

         М. Стельмах 

(оказіоналізм і словотворення) 

 

Співвідношення частин мови в текстах різних стилів 

Співвідношення частин мови в тексті визначається багатьма 

факторами. Воно залежить в першу чергу від приналежності до одного з 

типів мови, а також від загальної стилістичної орієнтації твору (чи його 

частини). Безумовно, воно пов'язане з змістом тексту. В ньому 

відтворюються особливості індивідуального стилю митця. Автор може 

використовувати в якості особливого засобу виразності будь-яку частину 

мови дуже широко. В залежності від того, яка частина мови ним обирається, 

текст набуває відповідних експресивних та смислових відтінків. Тому 

питання співвідношення частин мови в тексті є надзвичайно цікавим при 

аналізі тексту. 

Найбільш нейтральною одиницею в стилістичному відношенні є 

іменник, так як він називає предмет зображення й служить ніби основою для 

побудови тексту. Як правило, іменники складають біля 40% усіх слів. У той 

же час велика кількість іменників може створювати певні ефекти, наприклад, 

деталізувати виклад із різною метою. Розглянемо емоційно-експресивні 

якості іменників в поезіях М. Братана: 

1. Назви явищ природи: дощ, сніг, злива, повінь, блискавка, сонце, 

місяць, небо, зорі, вітер, ніч, день, ранок, весна, зима, осінь, літо, грім, 

листопад тощо. 

Дощ уночі підкрався до вікна, 

Постукав раз і два, постукав тричі. 

І серце дивне спокою не зна: 

Це хто ж мене, це хто в негоду кличе? 

2. Назви рослин і тварин: слон, равлик, акація, яблуня, айстра, м'ята, 

барвінок, ковила, троянда, чайка, голуби, береза, ялинки, тополя, явір, 

любисток, їжачок... 

В зоопарку вийшов слон - 

І побрів на стадіон. 

Буде грати, як охота, - 

Захищатиме ворота. 

3. Назви людей за їх родинними стосунками: чоловік, жінка, мати, 

батько, син, донька… 

"… Синочку мій… Та звідки ж виглядати?" 

"… Не плачте, мамо, я до вас прийду, 

Ще ви свого обнімите солдата, 

І вкупі ми збідуємо біду." 

4. Назви різних органів тіла: голова, чоло, губи, плечі, обличчя, очі, 

серце… : 

Невже меженний час її настав 

І голубінь очей не заясниться? 



"Хлоп'яточка, прошу вас, зупиніться," - 

Затрепетали спалені вуста. 

5. Назви приміщень та їх частини: вікно, поріг, хата, будинок, двері: 

Вікон привітних у місті без ліку, 

Чом же зваблює, кличе одно? 

Тільки твоє серед тисячі вікон, 

Тільки твоє таємниче вікно. 

6. Назви засобів пересування: автомобіль, автобус, поїзд: 

От і поїзд підійшов, заполонює тиша. 

Сумовитий вокзал, де прощалися ми. 

Пам'ятай і люби, як любилось давніше 

Наше літо візьми в холодини зими. 

7. Назви основних почуттів людини, її психічного стану: радість, 

печаль, біль, страх, журба, кохання, марення, сум, любов, сон, туга, біда, 

неспокій, розпач, бентега. 

Радість недопита, не вернути літа, 

Та не час поклони бить журбі. 

Квіточка тендітна, квіточка блакитна, 

Я сьогодні кланяюсь тобі. 

8. Слова, зв'язані з загальновідомими поняттями культури і мистецтва: 

музика, книга, кіно, папір… 

Забуте ожило, немов кіно німе,  

Крізь сон мені прийшло у барвах і у звуках. 

9. Назви ряду абстрактних понять: життя, каяття, воля, свобода, 

уява, доля… 

І яка у кого доля, 

У поході не зважай. 

Стане житом серед поля, 

Хто поліг за рідний край. 

 

10. Назви дій і станів, місця, часу, простору: ходити, їхати, бігти, тут, 

сьогодні, завтра, далеко,  близько… 

То ж сьогодні, як брат, 

Наче друг незрадливий, 

Наслуха листопад 

Недоспівані співи. 

Більш виразними є прикметники та дієслова. Прикметники 

допомагають зосередити увагу читача на ознаках предмета. Текст з великою 

кількістю прикметників звично носить книжний характер, відрізняється 

великою емоційністю, тому що прикметники часто називають ознаку не 

об'єктивно, а суб'єктивно, т.б. виражаючи ставлення до неї автора чи героя; 

серед них багато таких, які є епітетами. Велика кількість прикметників 

створює надзвичайний емоційний малюнок тексту – як правило, плавний, 

спокійний. Широке використання прикметників було характерне для 

літератури XVIII ст, коли в тексті іменники супроводжували розкішними 



рядами ознак, не скільки розкриваючих суть предмета, скільки створюючі 

відповідний ефект вишуканості стилю. У ХІХ та ХХ ст. письменники стають 

більш строгими до добору прикметників й їх надмір у текстах зменшується. 

Розглянемо приклади: 

1. В кострі був зложений сухенький очерет, 

Як порох був уже палкенький, 

Його й держали на підпал.     

І. Котляревський 

 

2. Плач же, серце, плачте, очі, 

Поки не заснули, 

Голосніше, жалібніше, 

Щоб вітри почули.       

Т. Шевченко 

 

3. Він темними байраками пішов 

Кріпацьким дітям викладать латину.    

Д. Павличко 

 

Дієслова акцентують увагу на дії, тому текст з великим використанням 

дієслів стає динамічним і, як наслідок, експресивним. Інтонація такого тексту 

характеризується напругою, великою чіткістю, особливим ритмічним 

малюнком. 

Надзвичайний ефект – створюються в результаті використання у 

великій кількості дієслівних форм-дієприкметників та дієприслівників. Вони 

характерні для книжної мови, тому можуть створювати враження 

ускладненості, певної науковості тексту. Вони можуть використовуватись і 

як засіб тексту офіційно-ділового характеру при стилізації або як прийом 

створення комічного. В той же час дієприкметники, наближуючись до 

прикметників, надають тексту статичності, а дієприслівники можуть вносити 

в текст динаміку й, зображаючи разом з дієсловами дії, дозволяють зробити 

текст більш лаконічним. Таким чином, дієприкметники принижують, а 

дієприслівники підвищують експресивність тексту. Розглянемо приклади:  

1. "Зрідка в лісі трісне суха галузка, зашерехтить чиясь хода і зразу 

затихне."          

В. Стефаник 

2. Я тебе знаю не вивчену - 

Просту, домашню, звичну, 

Не з-за морів прикликану, 

Не з словників насмикану. 

         В. Бичко 

3. Коли вже слово, втративши свободу, 

Стає рабом без імені й лиця. 

І, нанизавшись на перо слівця, 

Кружля покірно, примхам на догоду?!    



Б. Олійник 

Кількість інших частин мови у художньому тексті, як правило, менш 

значуща. 

 

Стилістичні можливості використання займенників та 

прислівників 

Займенники посідають особливе місце в системі частин мови. З одного 

боку, вони виконують в тексті допоміжні функції, тому їх використання 

визначається конкретними правилами. З іншого боку, там де є правила, 

можливе і їх порушення, яке призводить до експресії. Основний закон 

використання більшості займенників пов'язаний з особливостями їх 

семантики: вони не називають предмети та ознаки, а тільки вказують на них, 

тому в тексті займенники звично замінюють слова, що вже зустрічались, 

означають, що автор ще раз називає те, що вже відомо читачеві. Але така не 

визначеність семантики призводить до того, що письменник може 

конкретизувати її на свій розсуд, наповнюючи будь-яким потрібним йому 

змістом. 

Найбільші можливості для авторського, особливо виразного, 

використання мають особисті, присвійні на неозначені займенники. Можна 

виділити два основних способи зміни семантики займенників, які 

передбачають таке положення займенників у тексті, коли вони називають те, 

що ще не було визначено за допомогою інших частин мови. При цьому в 

одному випадку семантика займенника конкретизується, т.б. читач за 

попереднім розвитком повіствування повинен зрозуміти, що він означає. 

Таке використання в деяких випадках можливе для займенників 3 особи. 

Слово "він" може означати, що мовець не хоче, або не може назвати предмет 

мовлення, але всім зрозуміло, що це своєрідний евфемізм Ліна Костенко у 

вірші "Пастораль ХХ сторіччя" досягає надзвичайної експресії саме 

використанням займенника "він". 

Вечір був. І цвіли під вікнами мальви. 

Попід руки держала отих матерів рідня. 

А одна розродилась, і стала ушосте-мати. 

І він був живий. Він умер наступного дня. 

Із такою ж метою можуть використовуватись в художньому тексті й 

неозначені займенники. Крім того, визначаються й інші способи наповнення 

семантики займенників як вказаних, так й інших розрядів. У кожному 

випадку ці слова роблять  текст незвичайно виразним  і допомагають 

поглибити його зміст. Розглянемо експресивні можливості деяких 

займенників і прислівників: 

1. Не забувайте, звідки ви і хто ви, 

Чиїх очей лежить на вас печать. 

У світі слів немає випадкових, 

Хоча вони й століттями мовчать.     

О. Довгий 

2. "Я дуже радий, панно Анелю, що ви…, що я вас хотів давно бачити, 



я давно хотів поговорити з вами на самоті." 

М. Коцюбинський 

3. В напруженні усе моє життя. 

В напруженні і мисль моя, і слово.     П. Тичина 

 

Експресивне використання деяких граматичних форм 

Граматичні форми слів, незважаючи на їх чітку упорядкованість в 

системі мови, можуть іноді використовуватись так, що це порушує усталену 

традицію, і тим самим сприяє підвищенню виразності тексту. Можливості 

такого їх використання досить різноманітні. 

Підвищенню експресивності тексту мають форми, використані в 

переносному значенні точно так, як це роблять слова, які виступають не в 

прямих значеннях. Правда, далеко не всі форми мають такі можливості, й 

письменник не може за своїм бажанням змінити значення форми, його творчі 

знахідки не можуть виходити за межі усталених в мові вимог. 

Досить часто можна зустріти в текстах використання форми однини 

іменника замість множини. Такі приклади іноді розглядаються як синекдоха, 

хоча це не зовсім логічно, оскільки ми маємо справу із зміною значення не 

слова, а тільки форми. 

Надзвичайні можливості для взаємозаміни форм мають парадигми 

дієслів, це в основному форми часу і способу. Дійсно, форми будь-якого 

часу, а також і форми будь-якого способу можуть використовуватись у 

найрізноманітніших значеннях – замість основних форм, з різними 

модальними відтінками тощо. Можуть набувати переносних значень і форми 

особи і числа дієслів. Форми будь-якої особи можуть набувати узагальненого 

значення, форма 1-ої особи множини використовується замість форми 

однини (наприклад, "ми лікарі") тощо. Досить часто в художніх текстах 

зустрічається використання форми 2-ої особи однини теперішнього та 

майбутнього часу дієслів зі значенням узагальнення. Розглянемо подібний 

прийом на прикладі уривка з оповідання М. Крищака "Соколине полювання": 

"Я не можу собі уявити, які враження у світі можуть порівнюватись з тим, 

що відчуваєш на соколиному полюванні. В ньому так багато хвилюючого, 

таємного, важкого і прекрасного, що цих вражень не забудеш ніколи у 

житті." 

Письменник дає нам зрозуміти, що описує не лише своє відношення до 

полювання, що те ж враження переживає будь-яка людина в такій 

ситуації, - а це значить, що предмет зображення дійсно заслуговує уваги й 

інтересу. Форма 2-ої особи, яка звично зустрічається в діалозі; називаючи дії 

співрозмовника, притягує, викликаючи асоціації з розмовою, бесідою, і 

підсвідомо текст перебудовується в нашій уяві: "ти відчуваєш ці враження," 

т.б. "я, читач, переживаю ці враження" – таким чином, читач ніби стає 

учасником того, що відбувається, у нього з'являються ті почуття, які називає 

автор. 

Можливості для взаємообміну мають лише ті форми, які являються 

продуктом словозмінних категорій. Так, в іменника категорія числа 



виражається в утворенні паралельних форм однини та множини, які можуть 

ставати синонімічними, а категорія роду є постійною, несловозмінною, і 

відповідно, не дає можливості утворення форм, які могли б замінити одна 

одну. Прикметник не має такої форми зовсім, так як його словозмінні 

категорії роду, числа й відмінка не самостійні, а форми ступенів порівняння є 

досить ізольованими і своєрідними, щоб виступати в якості синонімів. 

Підвищенню виразності тексту служать зміни будь-якої граматичної 

ознаки слова, які можуть привести до утворення нехарактерних для нього 

форм. Наприклад, неперехідне дієслово в тексті може ставати перехідним, 

власний іменник – загальним, та внаслідок цього здібне до утворення форм 

множини, невластивих для нього в мовній системі тощо. Досить часто в 

художніх текстах іменники змінюють свій лексико-граматичний розряд, 

абстрактні та речовинні іменники конкретизуються й утворюють форму 

множини. 

Іноді, експресія тексту створюється на основі кількісного принципа, 

коли використовуються певні форми в порівняльно великій кількості в той 

час, коли в мовленні вони є досить незначними. Наприклад, надзвичайний 

ефект можуть створити велика кількість прикметників у формах ступенів 

порівняння. Виразним може бути й використання низки інфінітивів. Іноді 

своєрідність тексту полягає у широкому використанні граматично близьких 

слів, наприклад, дієслів одного виду, безособових дієслів, присвійних 

прикметників тощо. 

У творах багатьох письменників можна знайти досить яскраві приклади 

виражального використання граматичних засобів та їх взаємодію: 

1. Взаємодія трьох іменників при співвідношенні назв чоловічої і 

жіночої статі з відповідними родами і зневажальним вживанням середнього 

роду: 

Юрій. Не головиха, діду, а голова. 

Дід.  Не знаю, як там виходить по граматиці, а по-моєму, якщо воно 

баба, чи то так, якщо вона жінка, то таки головиха.  

В. Левада 

2. Одноразові заміни в числі та особі: 

"Майка засоромлено уткнулася головою в коліна матері. "Ми ще 

маленькі, ще підростемо," - відповіла мати за доньку."   

М. Коцюба 

"Щось ми, товариш Гонтар, з курсу почали збиватись" - сказав 

Знаменський.          

Я. Баш 

3. Взаємодія форми ступеня порівняння та числа: 

"Очі були сіріші серед снігів, була в них сиза летючість, і душа моя 

полетіла за ним й скрізь них, в світи далекі, ще не знані." 

П. Загребельний 

Стилістично забарвлені форми слів 

Ми розглянули деякі граматичні форми, які самі по собі є стилістично 

нейтральними і тільки в контексті, завдяки переносному значенню або 



особливостям використання, стають виразними. Та існують й такі форми, які 

вже в мові мають функціональне чи експресивне забарвлення. 

У першу чергу ми маємо справу із стилістично забарвленими формами 

тоді, коли в парадигмі будь-якої частини мови є різні можливості для 

вираження одного граматичного значення, тобто можливі варіанти однієї й 

тієї ж форми, один із яких є нейтральним, а інші – маркованими. Найчастіше 

такі форми являються формами зі зниженим розмовним забарвленням, рідше 

відрізняються книжним характером, але в будь-якому випадку в тексті вони 

виступають як експресивні. 

Багата стилістично забарвленими формами парадигма іменника. У 

прикметників можливе забарвлення форми відмінків та ступенів порівняння, 

бо вони мають синтетичні та аналітичні варіанти. У дієслів більш наочно 

можна побачити різницю між нейтральними синтетичними та книжними 

аналітичними формами наказового способу. Інші категорії решти частин 

мови мають варіанти значно рідше. 

У мові існують також стилістично забарвлені форми, що не мають 

нейтральних синонімів, в основному вони є наслідком зміни граматичної 

структури, іноді їх існування пояснюється іншими причинами. Крім того, 

можна говорити й про забарвлення варіантів не форм, а слів. Це перш за все 

паралельні варіанти іменників, співвідносні видові пари дієслів. У цілому 

граматичні варіанти у мові розповсюджені мало. 

Стилістично забарвлені варіанти та слів виконують у художніх текстах 

ті ж функції, що й стилістично забарвлені слова. Так як таких форм значно 

менш, ніж слів, то варто розглядати обмежені у використанні діалектизми, 

жаргонізми, професіоналізми з точки зору стилістичного забарвлення їх 

форм. 

Розглянемо деякі випадки використання стилістично забарвлених форм 

слова: 

1. Ліс зустрів мене як друга 

Кленів лапами густими, 

Сосни гомоном одвічним, 

Срібним шемранням осик.      

М. Рильський 

2. Уже кутя вбирається в меди, 

Киплять у казані солодкі груші. 

Скриплять ворота. Слово коляди.    

А. Малишко 

 

3. "В повітрі жіночі щоки, ніби температура. Вони м'які, ніби 

фіранки. Вони лежать на ліжках, ніби у ваннах. Стигнуть тіла хворих, ніби 

помідори."        

Ю. Тарнавський 

 

Слова, утворені морфолого-синтаксичним способом, як засіб 

створення експресивності тексту 



У художньому тексті слова можуть використовуватись таким чином, 

що змінюють основне граматичне значення - приналежність до будь-якої 

частини мови, підвищують виразність слів та зрух в їх лексичних значеннях. 

Морфолого-синтаксичний спосіб утворення займає особливе положення в 

системі способів словотвору, тому що результат його дії може бути помітним 

лише в тексті. Якщо він використовується одноразово, логічно говорити не 

про створення нової лексичної одиниці, а про граматично своєрідне 

використанні слова. 

Найчастіше зустрічаються випадки контекстуальної субстантивації, й 

це відповідає становищу, яке ми спостерігаємо в мові: найактивніше 

відбувається поповнення класу іменників, які з'являються для  називання 

нових понять, предметів тощо. У художніх текстах письменник найчастіше 

має потребу в найменуваннях подібних йому понять, існуючі назви яких його 

з якихось причин не задовольняють. 

Субстантивовані слова можуть набувати узагальненого значення, а 

можуть й конкретизувати свою семантику у тексті. Крім того, вони 

дозволяють автору досягати бажаної лаконічності, що надзвичайно важливо 

у віршованому тексті, тому їх використання ширше розповсюджене в поезії. 

Субстантивуватись можуть практично всі частини мови. Найчастіше це 

відбувається з прикметниками та дієприкметниками. Дуже виразними стають 

використані в значені іменників прислівники та дієслова, тому що вони  

набагато віддалені граматично від іменників, ніж імена, й таке їх 

використання завжди виглядають досить незвично і передбачають досить 

суттєві зміни в лексичному та граматичному значенні. 

Часто в художніх текстах можна зустріти приклади ад'єктивації 

дієприкметників, хоча вони можуть і не відрізнятись особливою виразністю, 

так як прикметник та дієприкметник й по смислу, й граматично дуже близькі. 

Інші випадки контекстуального використання морфолого-

синтаксичного способу зустрічається нечасто. Утворення які стали хоча б 

відносно регулярними в мові, звично експресивності не мають. 

Розглянемо приклади: 

1. На берег море винесло монетку, 

Стара монетка, тридцять другий рік. 

Бпак молодий, засмаглий і веселий 

У море кинув, певно, - щоб вернутись.     

Л. Костенко 

2. Є обеліски, плити і колони, 

І урочисті квіти роковин. 

І хто ми є? Усі усім мільйони. 

І хтось комусь однісінький - один.     

Л. Костенко 

3. Свій своєму лиха не мисле: як побачить на одному, то в болото 

тисне. 

Л. Костенко 
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Морфологічний рівень мови у текстах різних стилів надає значно менше 

можливостей для створення, наприклад, експресії, тональності, 

послідовності, ніж лексика та синтаксис, що пов'язане з невеликою 

різноманітністю морфологічних способів вираження подібного змісту. Але й 

цей рівень може бути цікаво й творчо використаний у текстах усіх стилів 

мови. Оскільки не можна виділити особливого словотворчого рівня мови, 

зупинимося на прийомах, пов'язаних із морфемною структурою слова. 

Словотвір і склад слова 

Багата, різноманітна і гнучка система способів словотвору дозволяє при 

необхідності чи бажанні за існуючими у мові моделями створити нові слова, 

досить зрозумілі, не дивлячись на уже використання в тексті. Такі слова 

називають авторськими неологізмами  або оказіоналізмами, що притаманні 

художньому, розмовному, публіцистичному стилям мови: дві причини 

можуть спонукати автора до створення слова: 

1) бажання максимально точно висловити думку й при цьому відсутність 

в мові потрібної лексеми; 2) бажання зробити слово максимально виразним і 

у зв'язку з цим зміна його морфемної структури. Тому, у будь-якому випадку 

авторські утворення надзвичайно експресивні, тому що вони легко звертають 

на себе увагу читача й викликають у нього емоції здивування і задоволення 

від вдалої знахідки, змушують більш уважно вдивлятися в текст й краще 

розуміти його смисл – і безпосереднє значення названого й відношення до 

нього письменника. Присутність або відсутність оказіоналізмів, вибір 

моделей для їх створення визначаються особливостями стилю автора, 

літературними традиціями часу створення тексту та іншими факторами. 

Часто неологізми з'являються в поетичних творах, де не розкривається не 



їх значення, ні причини, що спонукали автора до їх створення. Аналіз 

оказіоналізмів – справа надзвичайно складна. Адже не завжди можна 

встановити причини, що змусили автора до їх утворення, а також визначити 

морфемний склад і модель, за якою вони створені. Адже розуміння процесу 

створення слова допомагають нам з'ясувати семантичну і стилістичну 

інформацію. 

4. В давній золотій печалі 

Лебедіють небеса.     

Д. Павличко 

 

5. Любіть Україну у сні й наяву, 

Вишневу свою Україну!      

В. Сосюра 

 

6. Весна! Весна! Яка блакить! 

Який кругом прозор! 

Садками ходить бруньккоцвіт, 

А в небі злотозор.      

П. Тичина 

Творення авторських неологізмів - це не єдиний спосіб експресивного 

використання словотворчих елементів у текстах художніх стилів. Цікавий 

ефект може виникнути при використанні у невеликому контексті декількох 

слів з однаковими морфемами (це явище притаманне текстам наукового та 

офіційно-ділового стилів мови). Зіткнення споріднених слів посилює 

значення того, що виражається в загальній частині. Так само декілька слів з 

однаковими префіксами або суфіксами мимохіть звертають читача на афікси, 

тим самим підкреслюється його значення чи стилістичне забарвлення. 

Морфема відрізняється від слова тим, що не може бути використана 

ізольовано, являючись самостійною частиною речення. В художніх текстах 

ми зустрічаємо приклади використання службової морфеми в якості слова з 

особливим значенням або просто виділенням від слова морфеми, що набуває 

самостійного наголосу, який посилює її значення, хоча й не виділяє ще в 

самостійне слово. 

Словотвір дає великі можливості для творчого використання його 

ресурсів. Часто в текстах можна зустріти слова, що утворені лексико-

семантичним або морфолого-синтаксичним способом. З лексико-

семантичним способом ми зустрічаємося, коли говоримо про слова в 

індивідуально авторському чи контекстуальному значенні. Але ці "нові" 

слова часто не можуть бути відтворені без контексту, тому питання про 

появи таким чином нової лексичної одиниці є досить суперечливим. 

Морфолого-синтаксичний спосіб – це отримання словом нового 

граматичного значення, яке також існує лише в контексті, якщо це продукт 

творчості письменника. Розглянемо деякі приклади: 

1. "Щученята, щупаченята, щупачки, щупелята - це таке 

собі - дріб'язок".           



О. Вишня 

(порушення норми в результаті творення, слова різних типів) 

 

2. "Княжий замок очив навколо своїми бійницями"   

В. Харчук 

(індивідуально-авторський неологізм, слово висите метафорично) 

 

3. "Захеканий, я зупинився посеред біло-рожево-блакитного дня" 

         М. Стельмах 

(оказіоналізм і словотворення) 

 

Співвідношення частин мови в текстах різних стилів 

Співвідношення частин мови в тексті визначається багатьма факторами. 

Воно залежить в першу чергу від приналежності до одного з типів мови, а 

також від загальної стилістичної орієнтації твору (чи його частини). 

Безумовно, воно пов'язане з змістом тексту. В ньому відтворюються 

особливості індивідуального стилю митця. Автор може використовувати в 

якості особливого засобу виразності будь-яку частину мови дуже широко. В 

залежності від того, яка частина мови ним обирається, текст набуває 

відповідних експресивних та смислових відтінків. Тому питання 

співвідношення частин мови в тексті є надзвичайно цікавим при аналізі 

тексту. 

Найбільш нейтральною одиницею в стилістичному відношенні є іменник, 

так як він називає предмет зображення й служить ніби основою для побудови 

тексту. Як правило, іменники складають біля 40% усіх слів. У той же час 

велика кількість іменників може створювати певні ефекти, наприклад, 

деталізувати виклад із різною метою. Розглянемо емоційно-експресивні 

якості іменників в поезіях М. Братана: 

1. Назви явищ природи: дощ, сніг, злива, повінь, блискавка, сонце, місяць, 

небо, зорі, вітер, ніч, день, ранок, весна, зима, осінь, літо, грім, листопад 

тощо. 

Дощ уночі підкрався до вікна, 

Постукав раз і два, постукав тричі. 

І серце дивне спокою не зна: 

Це хто ж мене, це хто в негоду кличе? 

2. Назви рослин і тварин: слон, равлик, акація, яблуня, айстра, м'ята, 

барвінок, ковила, троянда, чайка, голуби, береза, ялинки, тополя, явір, 

любисток, їжачок... 

В зоопарку вийшов слон - 

І побрів на стадіон. 

Буде грати, як охота, - 

Захищатиме ворота. 

3. Назви людей за їх родинними стосунками: чоловік, жінка, мати, батько, 

син, донька… 

"… Синочку мій… Та звідки ж виглядати?" 



"… Не плачте, мамо, я до вас прийду, 

Ще ви свого обнімите солдата, 

І вкупі ми збідуємо біду." 

4. Назви різних органів тіла: голова, чоло, губи, плечі, обличчя, очі, 

серце… : 

Невже меженний час її настав 

І голубінь очей не заясниться? 

"Хлоп'яточка, прошу вас, зупиніться," - 

Затрепетали спалені вуста. 

5. Назви приміщень та їх частини: вікно, поріг, хата, будинок, двері: 

Вікон привітних у місті без ліку, 

Чом же зваблює, кличе одно? 

Тільки твоє серед тисячі вікон, 

Тільки твоє таємниче вікно. 

6. Назви засобів пересування: автомобіль, автобус, поїзд: 

От і поїзд підійшов, заполонює тиша. 

Сумовитий вокзал, де прощалися ми. 

Пам'ятай і люби, як любилось давніше 

Наше літо візьми в холодини зими. 

7. Назви основних почуттів людини, її психічного стану: радість, печаль, 

біль, страх, журба, кохання, марення, сум, любов, сон, туга, біда, неспокій, 

розпач, бентега. 

Радість недопита, не вернути літа, 

Та не час поклони бить журбі. 

Квіточка тендітна, квіточка блакитна, 

Я сьогодні кланяюсь тобі. 

8. Слова, зв'язані з загальновідомими поняттями культури і мистецтва: 

музика, книга, кіно, папір… 

Забуте ожило, немов кіно німе,  

Крізь сон мені прийшло у барвах і у звуках. 

9. Назви ряду абстрактних понять: життя, каяття, воля, свобода, уява, 

доля… 

І яка у кого доля, 

У поході не зважай. 

Стане житом серед поля, 

Хто поліг за рідний край. 

 

10. Назви дій і станів, місця, часу, простору: ходити, їхати, бігти, тут, 

сьогодні, завтра, далеко,  близько… 

То ж сьогодні, як брат, 

Наче друг незрадливий, 

Наслуха листопад 

Недоспівані співи. 

Більш виразними є прикметники та дієслова. Прикметники допомагають 

зосередити увагу читача на ознаках предмета. Текст з великою кількістю 



прикметників звично носить книжний характер, відрізняється великою 

емоційністю, тому що прикметники часто називають ознаку не об'єктивно, а 

суб'єктивно, т.б. виражаючи ставлення до неї автора чи героя; серед них 

багато таких, які є епітетами. Велика кількість прикметників створює 

надзвичайний емоційний малюнок тексту – як правило, плавний, спокійний. 

Широке використання прикметників було характерне для літератури XVIII 

ст, коли в тексті іменники супроводжували розкішними рядами ознак, не 

скільки розкриваючих суть предмета, скільки створюючі відповідний ефект 

вишуканості стилю. У ХІХ та ХХ ст. письменники стають більш строгими до 

добору прикметників й їх надмір у текстах зменшується. Розглянемо 

приклади: 

4. В кострі був зложений сухенький очерет, 

Як порох був уже палкенький, 

Його й держали на підпал.     

І. Котляревський 

 

5. Плач же, серце, плачте, очі, 

Поки не заснули, 

Голосніше, жалібніше, 

Щоб вітри почули.       

Т. Шевченко 

 

6. Він темними байраками пішов 

Кріпацьким дітям викладать латину.    

Д. Павличко 

 

Дієслова акцентують увагу на дії, тому текст з великим використанням 

дієслів стає динамічним і, як наслідок, експресивним. Інтонація такого тексту 

характеризується напругою, великою чіткістю, особливим ритмічним 

малюнком. 

Надзвичайний ефект – створюються в результаті використання у великій 

кількості дієслівних форм-дієприкметників та дієприслівників. Вони 

характерні для книжної мови, тому можуть створювати враження 

ускладненості, певної науковості тексту. Вони можуть використовуватись і 

як засіб тексту офіційно-ділового характеру при стилізації або як прийом 

створення комічного. В той же час дієприкметники, наближуючись до 

прикметників, надають тексту статичності, а дієприслівники можуть вносити 

в текст динаміку й, зображаючи разом з дієсловами дії, дозволяють зробити 

текст більш лаконічним. Таким чином, дієприкметники принижують, а 

дієприслівники підвищують експресивність тексту. Розглянемо приклади:  

4. "Зрідка в лісі трісне суха галузка, зашерехтить чиясь хода і зразу 

затихне."          

В. Стефаник 

5. Я тебе знаю не вивчену - 

Просту, домашню, звичну, 



Не з-за морів прикликану, 

Не з словників насмикану. 

         В. Бичко 

6. Коли вже слово, втративши свободу, 

Стає рабом без імені й лиця. 

І, нанизавшись на перо слівця, 

Кружля покірно, примхам на догоду?!    

Б. Олійник 

Кількість інших частин мови у художньому тексті, як правило, менш 

значуща. 

 

Стилістичні можливості використання займенників та прислівників 

Займенники посідають особливе місце в системі частин мови. З одного 

боку, вони виконують в тексті допоміжні функції, тому їх використання 

визначається конкретними правилами. З іншого боку, там де є правила, 

можливе і їх порушення, яке призводить до експресії. Основний закон 

використання більшості займенників пов'язаний з особливостями їх 

семантики: вони не називають предмети та ознаки, а тільки вказують на них, 

тому в тексті займенники звично замінюють слова, що вже зустрічались, 

означають, що автор ще раз називає те, що вже відомо читачеві. Але така не 

визначеність семантики призводить до того, що письменник може 

конкретизувати її на свій розсуд, наповнюючи будь-яким потрібним йому 

змістом. 

Найбільші можливості для авторського, особливо виразного, 

використання мають особисті, присвійні на неозначені займенники. Можна 

виділити два основних способи зміни семантики займенників, які 

передбачають таке положення займенників у тексті, коли вони називають те, 

що ще не було визначено за допомогою інших частин мови. При цьому в 

одному випадку семантика займенника конкретизується, т.б. читач за 

попереднім розвитком повіствування повинен зрозуміти, що він означає. 

Таке використання в деяких випадках можливе для займенників 3 особи. 

Слово "він" може означати, що мовець не хоче, або не може назвати предмет 

мовлення, але всім зрозуміло, що це своєрідний евфемізм Ліна Костенко у 

вірші "Пастораль ХХ сторіччя" досягає надзвичайної експресії саме 

використанням займенника "він". 

Вечір був. І цвіли під вікнами мальви. 

Попід руки держала отих матерів рідня. 

А одна розродилась, і стала ушосте-мати. 

І він був живий. Він умер наступного дня. 

Із такою ж метою можуть використовуватись в художньому тексті й 

неозначені займенники. Крім того, визначаються й інші способи наповнення 

семантики займенників як вказаних, так й інших розрядів. У кожному 

випадку ці слова роблять  текст незвичайно виразним  і допомагають 

поглибити його зміст. Розглянемо експресивні можливості деяких 

займенників і прислівників: 



4. Не забувайте, звідки ви і хто ви, 

Чиїх очей лежить на вас печать. 

У світі слів немає випадкових, 

Хоча вони й століттями мовчать.     

О. Довгий 

5. "Я дуже радий, панно Анелю, що ви…, що я вас хотів давно бачити, 

я давно хотів поговорити з вами на самоті." 

М. Коцюбинський 

6. В напруженні усе моє життя. 

В напруженні і мисль моя, і слово.     П. Тичина 

 

Експресивне використання деяких граматичних форм 

Граматичні форми слів, незважаючи на їх чітку упорядкованість в системі 

мови, можуть іноді використовуватись так, що це порушує усталену 

традицію, і тим самим сприяє підвищенню виразності тексту. Можливості 

такого їх використання досить різноманітні. 

Підвищенню експресивності тексту мають форми, використані в 

переносному значенні точно так, як це роблять слова, які виступають не в 

прямих значеннях. Правда, далеко не всі форми мають такі можливості, й 

письменник не може за своїм бажанням змінити значення форми, його творчі 

знахідки не можуть виходити за межі усталених в мові вимог. 

Досить часто можна зустріти в текстах використання форми однини 

іменника замість множини. Такі приклади іноді розглядаються як синекдоха, 

хоча це не зовсім логічно, оскільки ми маємо справу із зміною значення не 

слова, а тільки форми. 

Надзвичайні можливості для взаємозаміни форм мають парадигми 

дієслів, це в основному форми часу і способу. Дійсно, форми будь-якого 

часу, а також і форми будь-якого способу можуть використовуватись у 

найрізноманітніших значеннях – замість основних форм, з різними 

модальними відтінками тощо. Можуть набувати переносних значень і форми 

особи і числа дієслів. Форми будь-якої особи можуть набувати узагальненого 

значення, форма 1-ої особи множини використовується замість форми 

однини (наприклад, "ми лікарі") тощо. Досить часто в художніх текстах 

зустрічається використання форми 2-ої особи однини теперішнього та 

майбутнього часу дієслів зі значенням узагальнення. Розглянемо подібний 

прийом на прикладі уривка з оповідання М. Крищака "Соколине полювання": 

"Я не можу собі уявити, які враження у світі можуть порівнюватись з тим, 

що відчуваєш на соколиному полюванні. В ньому так багато хвилюючого, 

таємного, важкого і прекрасного, що цих вражень не забудеш ніколи у 

житті." 

Письменник дає нам зрозуміти, що описує не лише своє відношення до 

полювання, що те ж враження переживає будь-яка людина в такій 

ситуації, - а це значить, що предмет зображення дійсно заслуговує уваги й 

інтересу. Форма 2-ої особи, яка звично зустрічається в діалозі; називаючи дії 

співрозмовника, притягує, викликаючи асоціації з розмовою, бесідою, і 



підсвідомо текст перебудовується в нашій уяві: "ти відчуваєш ці враження," 

т.б. "я, читач, переживаю ці враження" – таким чином, читач ніби стає 

учасником того, що відбувається, у нього з'являються ті почуття, які називає 

автор. 

Можливості для взаємообміну мають лише ті форми, які являються 

продуктом словозмінних категорій. Так, в іменника категорія числа 

виражається в утворенні паралельних форм однини та множини, які можуть 

ставати синонімічними, а категорія роду є постійною, несловозмінною, і 

відповідно, не дає можливості утворення форм, які могли б замінити одна 

одну. Прикметник не має такої форми зовсім, так як його словозмінні 

категорії роду, числа й відмінка не самостійні, а форми ступенів порівняння є 

досить ізольованими і своєрідними, щоб виступати в якості синонімів. 

Підвищенню виразності тексту служать зміни будь-якої граматичної 

ознаки слова, які можуть привести до утворення нехарактерних для нього 

форм. Наприклад, неперехідне дієслово в тексті може ставати перехідним, 

власний іменник – загальним, та внаслідок цього здібне до утворення форм 

множини, невластивих для нього в мовній системі тощо. Досить часто в 

художніх текстах іменники змінюють свій лексико-граматичний розряд, 

абстрактні та речовинні іменники конкретизуються й утворюють форму 

множини. 

Іноді, експресія тексту створюється на основі кількісного принципа, коли 

використовуються певні форми в порівняльно великій кількості в той час, 

коли в мовленні вони є досить незначними. Наприклад, надзвичайний ефект 

можуть створити велика кількість прикметників у формах ступенів 

порівняння. Виразним може бути й використання низки інфінітивів. Іноді 

своєрідність тексту полягає у широкому використанні граматично близьких 

слів, наприклад, дієслів одного виду, безособових дієслів, присвійних 

прикметників тощо. 

У творах багатьох письменників можна знайти досить яскраві приклади 

виражального використання граматичних засобів та їх взаємодію: 

1. Взаємодія трьох іменників при співвідношенні назв чоловічої і жіночої 

статі з відповідними родами і зневажальним вживанням середнього роду: 

Юрій. Не головиха, діду, а голова. 

Дід.  Не знаю, як там виходить по граматиці, а по-моєму, якщо воно 

баба, чи то так, якщо вона жінка, то таки головиха.  

В. Левада 

2. Одноразові заміни в числі та особі: 

"Майка засоромлено уткнулася головою в коліна матері. "Ми ще 

маленькі, ще підростемо," - відповіла мати за доньку."   

М. Коцюба 

"Щось ми, товариш Гонтар, з курсу почали збиватись" - сказав 

Знаменський.          

Я. Баш 

3. Взаємодія форми ступеня порівняння та числа: 

"Очі були сіріші серед снігів, була в них сиза летючість, і душа моя 



полетіла за ним й скрізь них, в світи далекі, ще не знані." 

П. Загребельний 

Стилістично забарвлені форми слів 

Ми розглянули деякі граматичні форми, які самі по собі є стилістично 

нейтральними і тільки в контексті, завдяки переносному значенню або 

особливостям використання, стають виразними. Та існують й такі форми, які 

вже в мові мають функціональне чи експресивне забарвлення. 

У першу чергу ми маємо справу із стилістично забарвленими формами 

тоді, коли в парадигмі будь-якої частини мови є різні можливості для 

вираження одного граматичного значення, тобто можливі варіанти однієї й 

тієї ж форми, один із яких є нейтральним, а інші – маркованими. Найчастіше 

такі форми являються формами зі зниженим розмовним забарвленням, рідше 

відрізняються книжним характером, але в будь-якому випадку в тексті вони 

виступають як експресивні. 

Багата стилістично забарвленими формами парадигма іменника. У 

прикметників можливе забарвлення форми відмінків та ступенів порівняння, 

бо вони мають синтетичні та аналітичні варіанти. У дієслів більш наочно 

можна побачити різницю між нейтральними синтетичними та книжними 

аналітичними формами наказового способу. Інші категорії решти частин 

мови мають варіанти значно рідше. 

У мові існують також стилістично забарвлені форми, що не мають 

нейтральних синонімів, в основному вони є наслідком зміни граматичної 

структури, іноді їх існування пояснюється іншими причинами. Крім того, 

можна говорити й про забарвлення варіантів не форм, а слів. Це перш за все 

паралельні варіанти іменників, співвідносні видові пари дієслів. У цілому 

граматичні варіанти у мові розповсюджені мало. 

Стилістично забарвлені варіанти та слів виконують у художніх текстах ті 

ж функції, що й стилістично забарвлені слова. Так як таких форм значно 

менш, ніж слів, то варто розглядати обмежені у використанні діалектизми, 

жаргонізми, професіоналізми з точки зору стилістичного забарвлення їх 

форм. 

Розглянемо деякі випадки використання стилістично забарвлених форм 

слова: 

4. Ліс зустрів мене як друга 

Кленів лапами густими, 

Сосни гомоном одвічним, 

Срібним шемранням осик.      

М. Рильський 

5. Уже кутя вбирається в меди, 

Киплять у казані солодкі груші. 

Скриплять ворота. Слово коляди.    

А. Малишко 

 

6. "В повітрі жіночі щоки, ніби температура. Вони м'які, ніби 

фіранки. Вони лежать на ліжках, ніби у ваннах. Стигнуть тіла хворих, ніби 



помідори."        

Ю. Тарнавський 

 

Слова, утворені морфолого-синтаксичним способом, як засіб 

створення експресивності тексту 

У художньому тексті слова можуть використовуватись таким чином, що 

змінюють основне граматичне значення - приналежність до будь-якої 

частини мови, підвищують виразність слів та зрух в їх лексичних значеннях. 

Морфолого-синтаксичний спосіб утворення займає особливе положення в 

системі способів словотвору, тому що результат його дії може бути помітним 

лише в тексті. Якщо він використовується одноразово, логічно говорити не 

про створення нової лексичної одиниці, а про граматично своєрідне 

використанні слова. 

Найчастіше зустрічаються випадки контекстуальної субстантивації, й це 

відповідає становищу, яке ми спостерігаємо в мові: найактивніше 

відбувається поповнення класу іменників, які з'являються для  називання 

нових понять, предметів тощо. У художніх текстах письменник найчастіше 

має потребу в найменуваннях подібних йому понять, існуючі назви яких його 

з якихось причин не задовольняють. 

Субстантивовані слова можуть набувати узагальненого значення, а 

можуть й конкретизувати свою семантику у тексті. Крім того, вони 

дозволяють автору досягати бажаної лаконічності, що надзвичайно важливо 

у віршованому тексті, тому їх використання ширше розповсюджене в поезії. 

Субстантивуватись можуть практично всі частини мови. Найчастіше це 

відбувається з прикметниками та дієприкметниками. Дуже виразними стають 

використані в значені іменників прислівники та дієслова, тому що вони  

набагато віддалені граматично від іменників, ніж імена, й таке їх 

використання завжди виглядають досить незвично і передбачають досить 

суттєві зміни в лексичному та граматичному значенні. 

Часто в художніх текстах можна зустріти приклади ад'єктивації 

дієприкметників, хоча вони можуть і не відрізнятись особливою виразністю, 

так як прикметник та дієприкметник й по смислу, й граматично дуже близькі. 

Інші випадки контекстуального використання морфолого-синтаксичного 

способу зустрічається нечасто. Утворення які стали хоча б відносно 

регулярними в мові, звично експресивності не мають. 

Розглянемо приклади: 

4. На берег море винесло монетку, 

Стара монетка, тридцять другий рік. 

Бпак молодий, засмаглий і веселий 

У море кинув, певно, - щоб вернутись.     

Л. Костенко 

5. Є обеліски, плити і колони, 

І урочисті квіти роковин. 

І хто ми є? Усі усім мільйони. 

І хтось комусь однісінький - один.     



Л. Костенко 

6. Свій своєму лиха не мисле: як побачить на одному, то в болото 

тисне. 

Л. Костенко 

 

ТЕМА:СИНТАКСИЧНІ ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ 

ПЛАН 

1. Особливості синтаксичної будови мови. 

2. Стилістичні можливості простого речення. 

3. Роль прямої мови у текстах різних стилів. 

4. Стилістичний потенціал складного речення. Стилістичні фігури. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1.Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: 

Підручник. – К.: Вища шк. , 2003. 

2.Кожина М.  Стилистика русского языка – М.: Просвещение, 1983. 

3.Єрмоленко С. Нариси з української словесності: Стилістика і культура 

мови. – К.: Довіра, 1999. 

4.Білодід І.К. Сучасна українська літературна мова: Стилістика. / І.К.Білодід. 

– К.: Наукова думка, 1973. 

5. 6. 7.Пономорів О.Д. Стилістика  української мови: Підручник. – 3-тє вид., 

перероб. і доповн. – Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2000. 

 

Майстерність митця полягає у тому, щоб не лише вправно, але й творчо 

використати можливості мови. Вдале використання речення уважному 

читачеві може дати естетичну насолоду, допомогти розкрити замисел автора, 

представити в деталях об'єкт зображення. Зупинимося на невеликому вірші 

Т.Г. Шевченка "Мені однаково, чи буду…". У цій перлині лірики головний 

пафос - тривога про поступове пригасання  національної самосвідомості 

українців. Зміст останніх рядків (останнього речення) ніби замаскований. 

Один із дійових чинників художньої краси - у поступовій градації смислу. 

Поет, варіюючи тему особистої байдужості до своєї можливої майбутньої 

слави, так вибудовує текст, що кожний наступний момент у розвитку думки 

хоч певною мірою  повторює попередній, містить у собі принципово нову 

ситуацію, яка ставить заявлений першим рядком твору смисл "мені 

однаково" на щораз нову емоційну висоту. У вісімнадцяти рядках (6 

реченнях) поетичного тексту все "працює" на те, щоб підкреслити важливість 

останнього, шостого речення: 

Та не однаково мені, 

Як Україну злії люди 

Присплять лукаві, і в огні 

Її, окраденую, збудять… 

Ох, не однаково мені. 

Автор може використати звичні синтаксичні конструкції в перетвореному 

вигляді, створюючи свого роду неологізми. Вони не заважають розумінню 



тексту, а навпаки, полегшують його сприймання, допомагаючи зрозуміти 

настрій письменника, його емоції, і несуть додатковий смисл. В таких 

випадках ми затрудняємося при "розборі" речення, його структура не 

вкладається в рамки традиційних уявлень про побудову синтаксичної 

одиниці. Часто такі конструкції зустрічаються в поезії, де порушення законів 

побудови речення може бути незначним або досить суттєвим. Необхідно 

завжди намагатись зрозуміти причини такого вільного звертання з 

граматичним ладом мови та пояснити смисл відступу від правил: 

Здихайте, пси - нема пощади вам, 

Нема пощади! 

Жахайтесь пси, - пощади вам нема, 

Нема пощади! 

Тремтіть же, пси, - нема пощади вам, 

Нема пощади! 

       Г. Тютюнник 

Про типове й нетипове в побудові складних речень говорити важче. Тут 

вибір об'єднання простих речень в складне або їх ізольованого використання 

довільний. Прості речення підкреслюють ізольованість суб'єктів та дій, а 

складні підсилюють і визначають їх єдність. Суттєво змінюється інтонація 

при поєднанні простих речень у складне. Звично текст, що складається з 

простих чи коротких речень, більш експресивний. Він допомагає передати 

відчуття незв'язності явищ, настрій напруженості, схвильованості, яке може 

бути викликане найрізноманітнішими причинами. 

Складні, великі речення роблять інтонацію плавною, спокійною, 

уповільненою, хоча вони можуть створювати і напругу, якщо обрані 

особливі, виразні способи об'єднання простих речень в складне, - але це 

значно рідше явище. 

Як правило, текст, побудований з простих речень, справляє враження 

книжності, ускладненості. Незвичайно вражаюче воно, якщо 

використовуються складнопідрядні конструкції: 

Як ударили в підбори трактористи з ланковими, 

Як війнули ті дівчата спідничинами новими, 

Як лягли на плечі хлопцям молоді дівочі руки, - 

Вся земля затупотіла від Полтави до Прилуки.   

Л. Первомайський 

Складносурядні речення, напроти, тяжіють до розмовної мови: 

Зеленіють жита, і любов одцвіта, 

І волошки у полі синіють. 

Од дихання мого тихий мак обліта, 

Ніби ім'я печальне  Марія…      

В. Сосюра 

Найбільші можливості для створення виразності мають безсполучникові 

речення, особливо якщо між їх частинами існують чіткі логічні відношення, 

які звично виражаються за допомогою сполучників, підрядних або деяких 

сурядних. Відсутність сполучника, який би визначив чітко тип цих 



відношень, з однієї сторони, посилює інтонацію, тому що нею 

компенсується, а з іншого – залишає простір для уяви читача, який ніби стає 

співавтором тексту, домислюючи чітке граматичне оформлення речення, яке 

могло б бути: 

Ні долі, ні волі у мене нема, 

Зосталася тільки надія одна: 

Надія вернутись ще раз на Вкраїну, 

Поглянуть іще раз на рідну країну. 

Поглянуть іще раз на синій Дніпро, – 

Там жити чи вмерти, мені все одно.     

Леся Українка 

 

Експресивними є такі складні речення, в яких граматична єдність 

ґрунтується на логічній єдності його компонентів, а іноді й прямо вступає в 

протиріччя з логічною несумісністю явищ. Завжди синтаксичні об'єднання є 

досить сильними і цікавими засобами, за допомогою яких автор намагається 

пояснити зв'язки між об'єктами опису з їх діалектичним почуттям та великою 

складністю. Тому при лінгвістичному аналізі необхідно намагатись пояснити 

авторський вибір складних чи простих речень та способів зв'язку між ними. 

Синтаксис художнього тексту, на відміну від інших рівнів, по суті завжди 

є виразним. Якщо в науковому чи офіційно-діловому тексті переважають 

стандартні синтаксичні моделі, то в художньому їх мало. Вся структура 

тексту заслуговує на увагу, бо вона підпорядкована вираженню додаткового 

смислу (не сформульованого прямо лексично), експресивній передачі емоцій 

автора або героїв. 

Розглянемо цікаві синтаксичні конструкції: 

- Речення – текст 

Коли твій син іде до школи, 

Як у святковий рідний дім, 

Коли ти засіваєш поле 

В гурті з сусідами однім, 

Коли стоїш ти, як хазяїн, 

Біля верстата і тобі 

З недавно ще глухих окраїн 

Співають далі голубі, 

Коли вершиш ти подвиг праці, 

Які й не снилися колись, 

Коли прекрасні барви націй 

В незгасну райдугу влились, 

Коли сестра твоя й дружина 

Ідуть, як друзі бойові.      

М. Рильський 

- Текст-мініатюра: 

Як не крути, на одне виходить, 

Слід катюгам давно зазубрить: 



Можна прострелити мозок, що думку народить, 

думки ж не вбить.    

В. Симоненко 

- Паралельний зв'язок охоплює складні синтаксичні цілі: 

Карпо був широкий в плечах, з батьківськими карими гострими очима, з 

блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в 

собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. 

Лаврінове молоде довгасте лице було рум'яне. Веселі сині, як небо, очі 

світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, 

тонкий ніс, рум'яні губи – все дихало молодою парубочою красою. 

       І. Нечуй-Левицький 

- Паралельний зв'язок охоплює різні за змістом та синтаксичним 

оформленням елементи висловлювання: 

Лаврін проворно совав заступом по землі. Карпо ледве володав руками, 

морщив лоба, неначе сердився на свого важкого й тупого заступа. Веселому, 

жартівливому меншому братові хотілось говорити; старший знехотя кидав 

йому кілька слів. 

         І. Нечуй-Левицький 

 

 

ТЕМА: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В 

СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НАУКИ 

ПЛАН 

1. Лінгвістика тексту. Предмет і завдання ЛАХТу. 

2. Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження. Види текстів. 

3. Основні ознаки тексту. Структура тексту. Категорії тексту. 

4. Принципи та прийоми лінвоаналізу. Методологія аналізу. Види 

аналізу. 
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Курс «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» – підрозділ стилістики, 

розрахований на використання суміжних гуманітарних дисциплін (сучасна 

українська мова, стилістика), опрацьованих у вищій школі для глибинного 



дослідження художнього тексту.  

У межах лінгвістичного аналізу текст є його одиницею. Текст (від лат. 

textum – тканина, сплетіння, поєднання) – цілісна семіотична форма 

лінгвопсихоментальної діяльності мовця, що служить посередником 

комунікації. 

Будь-який текст поєднує план змісту (смисл тексту) і план вираження 

(мовне оформлення). У контексті лінгвістичного аналізу текст визначається 

як акт художнього мовлення, функціонально-завершене мовне ціле, функція 

якого визначається сферою мовленнєвої діяльності. 

З огляду на системність та лінійність поєднання усіх виражальних 

мовних засобів у межах певного мовленнєвого відрізку (тексту) текст 

характеризується наступними ознаками: 

Зв’язність – текстова категорія, що опосередкує розвиток тем тексту, 

формування його інформаційного масиву й забезпечує інтеграцію всіх 

текстових рівнів з метою створення цілісності та сприйняття й розуміння 

тексту адресатом. Виділяють два типи зв’язності: лінійна (послідовна) та 

пучковидна (тематична).  

Лінійність – ознака тексту, що полягає в упорядкуванні всіх елементів 

тексту у цілісні змістові одиниці. 

Завершеність – ознака деяких текстів, що передбачає їхню формальну й 

змістову закритість. У лінгвістиці тексту категоріальний статус завершеності 

є двобічним: якщо зв’язність розглядати як суто формальну категорію, то 

завершеними компонентами є речення, абзац, глави, частини тощо. Якщо 

зв’язність розглядати як закритість змісту, то не всі тексти можуть мати цю 

ознаку (наприклад, як такі, що мають відкритий фінал або закінчуються 

умовчанням). 

Тексти класифікують за різними параметрами: 

1. За формою мовленнєвої презентації  

– усні 

– письмові. 

2. За стилями та жанрами: 

– наукові 

– офіційно-ділові 

– інформаційно-публіцистичні 

– художні. 

3. За способом викладу: 

– описові; 

– розповідні; 

– пояснювальні; 

– тексти-висновки; 

– комбіновані тексти. 

4. За формою спілкування: 

– монологічні; 

– діалогічні. 

5. За експресивністю мовлення: 



– художні; 

– публіцистичні; 

– розмовні; 

– наукові; 

– нейтральні; 

– стилістично-забарвлені. 

Художній текст є посланням автора своєму потенційному читачеві, і 

завдання читача полягає у правильній інтерпретації, тобто у виявленні 

прихованої мети автора. Словесно-художній твір, на відміну від 

нехудожнього являє собою замкнуту систему словесно-художніх образів. 

Кожний функціональний елемент художнього тексту – це частина 

естетичного цілого (твору) і несе відповідне естетичне навантаження. 

Художній текст порівняно з нехудожнім має такі особливості: 1) являє 

собою систему художніх образів, виражених за допомогою 

мовностилістичних засобів; 2) характеризується спрямованістю на образ, що 

досягається його спеціальною організацією; 3) в літературному творі в 

процесі естетизації слова набуває конкретно-зображального значення як 

індивідуалізований факт, співвіднесений з структурою художнього тексту. 

Комплексний лінгвістичний аналіз передбачає використання кількох 

прийомів та принципів із перевагою одних чи інших, застосування 

стилістичного експерименту (видозміна форми тексту за рахунок 

підстановки інших виражальних засобів із збереженням теми, ідеї твору) з 

метою достовірності результатів. 

Методологічною основою лінгвістичного аналізу художнього тексту є 

принципи і прийоми виявлення специфіки мовних явищ у творі: принцип 

історизму, стильова приналежність тексту, жанрова приналежність 

тексту, літературно-художня позиція автора, аналіз мовних явищ на всіх 

мовних рівнях, смислова і граматична організація тексту.  

Провідні методи дисципліни: індукції, дедукції, порівняльно-

історичний, описовий, зіставний, метод експериментальної лінгвістики, 

квантативний. 

Принципи лінгвістичного аналізу художнього тексту 

Методологічною основою лінгвістичного аналізу художнього тексту є 

принципи і прийоми виявлення специфіки мовних явищ у творі. 

Принцип історизму полягає у врахуванні відповідності 

мовностилістичної системи твору (всіх мовних засобів) тій епосі, коли 

написаний твір, і тій епосі, події якої відображені в певному творі. У першу 

чергу це фонетичні варіанти слів, лексичні відповідники (застаріла лексика, 

старослов’янізми, неологізми), морфологічні засоби (займ. це - заст. форма 

се, ся) тощо. Також мовними засобами відображення принципу історизму 

можуть стати словотвірні засоби, особливості синтаксичної побудови твору. 

Стильова приналежність тексту. Оскільки кожен текст є виявом 

певного стилю мовлення, що виражається в доборі та організації його мовних 

засобів, лінгвістичний аналіз передбачає визначення стильової 

приналежності за наявними, чітко вираженими ознаками того чи іншого 



стилю. Оскільки ми маємо справу з текстом художньої літератури, то 

базовими етапами характеристики стають: наявність образності, емоційності, 

естетичності, що досягаються використанням мовних засобів (слів з 

переносним значенням, тропів, синонімів, антонімів, омонімів, діалектизмів, 

різноманітних словотвірних засобів з позитивною чи негативною оцінкою, 

всіх частин мови, речень різних за будовою –від односкладних, простих, 

непоширених, еліптичних до складних синтаксичних конструкцій з різними 

видами зв’язку, періодів). 

Жанрова приналежність тексту. Для лінгвістичного аналізу художніх 

текстів особливо важливим є жанрове розрізнення, що органічно випливає з 

жанрового різновиду: епічного (епопея, роман, повість, новела, оповідання, 

байка тощо), ліричного (лірична, пейзажна, громадянська, патріотична, 

балада, ода тощо), драматичного (драма, трагедія, комедія, мелодрама, 

водевіль тощо) чи змішаного (ліро-епічний, драматична феєрія, усмішка 

тощо). 

Кінцеві результати аналізу твору повинні підтвердити попереднє 

визначення жанрової і стилістичної приналежності. 

Літературно-художня позиція автора (див. теми консультацій). 

Аналіз мовних явищ на всіх мовних рівнях. Текст являє собою цілісну 

систему нерозривно пов’язаних і взаємодіючих елементів усіх рівнів мовної 

структури. Оскільки, проводячи лінгвістичний аналіз, увагу зосереджуємо не 

на мовленнєвій одиниці як такій, а на її виражальній функції і зв’язках з 

іншими одиницями цього ж ряду, доцільно розглядати всю організацію 

одиниць кожного мовного рівня (див. практичне заняття №1). 

Смислова і граматична організація тексту. Відомо, що текст 

характеризується такими загальними ознаками, як смислова та естетична 

цілісність, що піддається членуванню на окремі відрізки. Семантична та 

естетична цілісність тексту формується на матеріалі усіх рівнів у їх 

ієрархічній послідовності. Предметом аналізу є розуміння тексту як 

складного синтаксичного цілого. Одним із аспектів аналізу може бути 

функціональна роль інтонації (її варіювання, інтенсивність), а у віршованому 

творі  - розгляд його ритмічної організації (рима, її тип).  

Прийоми лінгвоаналізу 

Для з’ясування найтонших смислових відтінків слова, що у тканині 

художнього твору є поліфункціональним, застосовується семантико-

стилістичний прийом аналізу, який полягає у виявленні з арсеналу 

загальнонародної мови одиниць та поясненні доцільності їх вибору. 

Семантико-стилістичний прийом дає змогу простежити поступове 

нарощення смислових відтінків слова й описати весь смисловий обсяг та 

конототивні відтінки аналізованої одиниці (наприклад: море – назва водного 

ресурсу, море сліз – у значенні багато з емоційно-експресивним 

забарвленням у художніх стилях мови). 

Для виявлення індивідуально-авторських особливостей вживання слова 

(морфеми, словоформи, словосполучення) використовується прийом 

зіставлення одиниць тексту з елементами літературної мови (найчастіше це 



зіставлення індивідуально-авторських новотворів з літературними 

відповідниками: арко-дужні можливості – величезні можливості; 

зіставлення діалектизмів з одиницями мови: наладжена душа – щира, 

відверта душа (у значенні щира людина). 

Важливим прийомом є зіставно-стилістичний аналіз кількох варіантів 

текстів (наприклад, оригіналу та перекладу), що дає можливість заглянути в 

творчу лабораторію письменника та перекладача. Порівняння авторських 

варіантів твору дає змогу виявити позиції автора у виборі остаточного 

варіанта виражальних засобів. 

Прийом кількісного аналізу також дають можливість підтвердити 

доцільність відбору одних лексем (їх форм) і надання їм переваги над іншими 

у певному творі (наприклад: часте використання множинних форм іменників 

у творі надає викладу інтенсивності вияву дії або стану; нагромадження 

однотипних іменникових лексем (з однаковими граматичними значеннями) 

служить засобом увиразнення і смислового ущільнення висловлювання; 

часте застосування голосних надає викладу милозвучності, створюючи явище 

асонансу тощо). 

Комплексний лінгвістичний аналіз передбачає використання кількох 

прийомів з перевагою одних чи інших, застосування стилістичного 

експерименту (видозміна форми тексту за рахунок підстановки інших 

виражальних засобів із збереженням теми, ідеї твору) з метою достовірності 

результатів. 

Семантична та естетична цілісність тексту формується на матеріалі усіх 

рівнів у їх ієрархічній послідовності. Предметом аналізу є розуміння тексту 

як складного синтаксичного цілого. Одним із аспектів аналізу може бути 

функціональна роль інтонації (її варіювання, інтенсивність), а у віршованому 

творі  - розгляд його ритмічної організації (рима, її тип). 

Словник тексту відображає умови створення авторських неологізмів 

(оказіоналізмів), що впливають на результативність образного сприйняття 

тексту.  

Рівень цілісного аналізу. Модель тексту (художнього/нехудожнього). 

Заголовок як один із факторів художнього сприйняття тексту. Заголовок у 

художньому творі. Окремі елементи тексту: слова-концепти, символічні 

значення, символ як універсальне філософське поняття, національні символи, 

індивідуально-авторські символи, літературні оніми, імена в поетичному 

мовлення, семантика великої літери, інтонаційно-пунктуаційні засоби 

виражальності.  

Художній текст – не являє собою набір речень, порядок яких 

визначений тільки реальною послідовністю подій, що описуються. Поняття 

симетрії складне, воно проявляється в різних видах. Повторення у тексті 

синонімів, антонімів, омонімів, слів, що мають однакове стилістичне 

забарвлення, – це явища, які й складають особливості композиції тексту. 

Особливий інтерес представляє композиція поетичного тексту. Крім 

різного роду стилістичних фігур, поети використовують такі прийоми, як 

повтор рядка.  



 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ, З ДИСЦИПЛІНИ 

ЗРАЗКИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 
 

1 варіант. 

1. Порівняти ознаки публіцистичного та офіційно-ділового 

функціональних стилів, проаналізувавши їх зразки-газетні тексти на 25-30 

рядків. 

2. Вирізками з газет проілюструвати використання із стилістичною метою 

багатозначності та омонімії, з'ясувати різницю між цими мовними 

явищами. 

3. Виявити в газетних текстах слова іншомовного походження, значення 

яких варто було б додатково пояснити читачам; дати відповідну довідку. 

4. Навести вирізки, в яких є канцеляризми і штампи, та запропонувати 

поліпшені варіанти текстів, тобто виконати правку. 

5. З'ясувати значення і почуттєве забарвлення трьох фразеологізмів у 

зразках різних стилів. 

6 Проілюструвати вирізками з газет та прикладами текстів офіційно-ділового 

стилю виявлення в контексті граматичного роду абревіатур, навести 

відповідне правило. 

7 На прикладі текстів наукового стилю з'ясувати стилістичні відмінності 

між конструкціями "іменник у називному відмінку + іменник у родовому 

відмінку" та "відносний прикметник + іменник". 

8 Виявити в газетних текстах невмотивоване поєднання числівників з 

іменниками, навести відповідне правило. 

9 Проілюструвати уривками з текстів художньої літератури  уживання одних 

особових займенників (та особових форм дієслова) замість інших, дати 

стилістичну характеристику такого вживання. 

10. Виконати правку газетного тексту (на 10-12 рядків), у якому є помилки 

в уживанні лексичних і морфологічних засобів. 

 

ІІ варіант 

1. Порівняти ознаки публіцистичного і наукового функціональних стилів, 

проаналізувавши їх зразки-газетні тексти на 25-30 рядків. 

2. Із зазначенням газетних жанрів навести приклади вживання слів з 

експресивним забарвленням та з'ясувати доцільність або недоцільність 

їх використання саме в цьому контексті. 

3. Виявити в газетних текстах історизми, значення яких варто було б 

додатково пояснити читачам; дати відповідну довідку. 

4. Навести вирізки, в яких є канцеляризми і штампи, та запропонувати  

поліпшені варіанти текстів, тобто виконати їх правку. 

5. З'ясувати значення і почуттєве забарвлення трьох фразеологізмів у 



зразках різних стилів. 

6. Проілюструвати вирізками з текстів наукового стилю виявлення в 

контексті граматичного роду невідмінюваних іменників іншомовного 

походження, навести відповідне правило. 

7. На прикладі газетних текстів з'ясувати стилістичні відмінності між  

конструкціями "присвійний прикметник + іменник" та "іменник у називному 

+ іменник у родовому відмінку". 

8.Виявити в текстах офіційно-ділового стилю невмотивоване поєднання 

числівників з іменниками, навести відповідне правило. 

9.Проілюструвати вирізками з газет використання одного часу дієслова в 

значенні іншого, дати стилістичну характеристику такого вживання. 

10. Виконати правку газетного тексту (на 10-12 рядків), у якому є помилки 

в уживанні лексичних і морфологічних засобів. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2  
 

І варіант 

1.Вирізками з газет проілюструвати використання зворотного порядку 

членів речення із стилістичною метою. 

2.Навести приклади граматичної і логічної координації присудка і підмета, 

коротко пояснити причини такої координації. 

3.Навести приклади різних стилістичних варіантів поєднання 

однорідних членів за допомогою сполучника "і". 

4.Виявити в газетах відхилення від норм керування (два-три приклади), 

зазначити джерела, звернення до яких допомогло б уникнути цих помилок. 

5.З'ясувати спільні і відмінні ознаки дієприкметникового звороту і  

підрядного означального речення як паралельних синтаксичних  

конструкцій, навести відповідні приклади з текстів різних стилів. 

6.Дати стилістичну оцінку уривку з розмовного тексту, в якому використано 

пряму мову як засіб мовної характеристики персонажа. 

7. Виконати правку газетного тексту (на 15-20 рядків), у якому є помилки 

в уживанні синтаксичних засобів. 

 

ІІ варіант 

1. Вирізками з газет проілюструвати порушення порядку членів речення 

без спеціальної мети. 

2. Навести приклади координації простого присудка і складеного підмета, 

до якого входить числівник або збірний іменник з кількісним значенням, 

коротко викласти відповідні правила. 

3.Навести з газет приклади вживання двочленних сполучників при  

однорідних членах, викласти відповідні правила. 

4.Виявити в газетах відхилення від норм керування (два-три приклади), 

зазначити джерела, звернення до яких допомогло б уникнути цих помилок. 

5. З'ясувати спільні і відмінні ознаки дієприслівникового звороту і підрядних 

обставинних речень як паралельних синтаксичних конструкцій, навести 



відповідні приклади з текстів різних стилів. 

6. Дати стилістичну оцінку уривку з художнього тексту, в якому 

використано пряму мову як засіб мовної характеристики персонажа. 

7. Виконати правку газетного тексту (на 15-20 рядків), у якому є помилки 

в уживанні синтаксичних засобів. 
 

 

 

  



ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ І 

ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття №1 

Тема: Стилістика як лінгвістична дисципліна. Практична стилістика. 

ПЛАН 

1. Стилістика української мови як наука. Етапи розвитку стилістичної 

науки. Джерела стилiстики. 

2.  Структура стилістики української мови. Теоретична i практична 

стилiстика. Наукові напрями сучасної стилiстики. Прикладний характер 

практичної стилiстики. 

3. Стилiстика в колi гуманiтарних дисциплiн. Стилiстика i культура 

мовлення. 

4. Стилiстична норма. Стилістична помилка. Види стилістичних помилок. 

 

Література: 

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: 

Світ, 2003. 

2. Гурвич С.С. Основи риторики. - К, 1978.  

3. Коваль А. П. Практична стилiстика сучасної української мови. - К., 

1987.  

4. Мацько Л.С. Стилістика української мови. – К.: 2003. 

5. Пономарiв О. Д. Стилiстика сучасної української мови. - Тернопiль, 

2000. 

6. Пентилюк М.І. Культура мовлення і стилістика. – Херсон, 2000. 

7. Череднuченко I. Г. Нариси з загальної стилiстики сучасної української 

мови. - К., 1962.  

 

Практичні завдання 

Завдання №1 Постав наголос у словах: олень, фартух, джинсовий, вірші, 

український, читання, забавка, загадка, випадок, циган, соломинка, черговий, 

донька, течія, судно. 

Завдання №2 Виправ стилістичні огріхи, побудуй речення правильно: 

1. Швидко мчать по шосе автомобілі. 

2. Дівчатко бавилось осіннім різнобарвним листями. 

3. У вишневому садочку коло хати зростали соковиті яблука та груші. 

4. В лісі дзвінко щебечуть пташки. 

5. На добраніч побажали друзі один одному. 

Завдання 3 Добери слово: 

Безмежний, як… 

Колючий, як… 

Впертий, як… 

Мовчазний, мов… 

Полохливий, як… 

Злий, як… 



Неповороткий, наче… 

 

Практичне заняття №2 

Тема: Функціонально-стилістична диференціація української мови 

ПЛАН 

1. Поняття і категорії практичної стилістики. Функціональний стиль – основне 

поняття практичної стилiстики. 

2. Функцiональна, лексико-граматична та структурна характеристика 

– наукового 

– офiцiйно-дiлового 

– публiцистичного 

– розмовного 

– художнього 

– конфесійного стилiв мови. 

3. Історична довідка щодо теорії виникнення стилів мови. 

 

Практичні завдання 

1. Дайте відповідь на питання: у чому полягає специфіка використання мовних 

засобів у різних стилях мови? 

2. Написати: 1) нарис про однокурсника; 2) офіційну характеристику на нього. 

Чим різняться ці два жанри? 

3. Доберіть по 5 прикладів назв предметів, ознак, дій, що можуть 

використовуватися у різних функціональних стилях. 

4. Визначте стилістичну належність мовних одиниць: йти, рухатися, тягнути 

ноги, шкутильгати, обговорити, побазікати, дискутувати, лаятися, 

обмінюватися думками, щоки, ланіти, персти, перемога, звитяга, піїт, поет, 

письменник. 
 

Практичне заняття №3 

Тема: Фоностилістичні засоби мови 

ПЛАН 

1. Фоностилiстика. Історія виникнення. Джерела розвитку.  

2. Звукова органiзацiя мови у стилістичному аспекті. 

3. Засоби милозвучностi української мови. Логiчний та словесний наголос. 

Синтагматичний наголос. Роль процесу наголошення в різних 

функціональних стилях. 

4. Види звукових повторiв (редуплiкацiя): анафора, епіфора, асонанс, алітерація 

у різних функціональних стилях. 

5. Поняття ритмомелодики в усному, поетичному i прозовому мовленнi. 

Література: 

1. Антоненко-Давидовuч А. Як ми говоримо i як треба говорити. – Нью-Йорк, 

1980. – 186с. 

2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львiв : Світ, 1990. – 342с. 

3. Винницький В. М. Наголос у сучаснiй українськiй мовi. – К. : Вища школа, 

1984. – 268 с. 



4. Кожина М. Стилистика русского языка. – 2-е изд. – М. : Прогресс, 1983. – 

356с. 

Практичні завдання 

Завдання 1. Схарактеризуйте всі наявні у тексті звукові повтори. З’ясуйте їх 

стилістичне навантаження: 

Зловісно впала чорна хмара 

На луки, поле й на хати. 

В кошарах мекає отара... 

А людям що?.. Куди піти?.. 

Тут ходить потай смерть з косою,  

Тут догорає отчий дах... 

Тут сльози котяться з росою,  

У серці біль і чорний жах. 

 

Луста П. „Чорний жах” 

Завдання 2. З різних літературних джерел підібрати по 2-3 ілюстрації до 

такого висловлювання О. Бестужева-Марлінського:  

«Мова має свої фарби, тобто звуки. Вона ними в уяві нашій може досить 

часто малювати або живописати предмети... Цим живописом чи замальовкою 

мова наша багата, але вона не лише вдало може надавати кольору предметам, 

цілком позбавленим відчуття: вона не лише живописна, а й... звучна...» 

(Відповідь на лист видавцеві «Соревнователя просвещения») 

Завдання 3. Пояснити зміст понять алітерація, асонанс, дисонанс, виписати 

по три приклади цих звукових образів з поезії І. Франка, Л. Українки, 

П. Тичини, О. Олеся та ін., пояснити їх стилістичну функцію. 

Завдання 4. Виконати завдання 161 з навчального посібника Н. Д. Бабич 

«Практична стилістика і культура української мови» (Львів, 2003 р.) – усно. 

 

Практичне заняття №4–5 

Тема: Лексичні засоби стилістики 

ПЛАН 

1. Стилістично-функціональна диференціація української лексики. 

Слово як одиниця стилісистеми. 

2. Роль значення слова у стилістичній системі мови. Типи значень слів. 

Пояття моно- та полісемії.  

3. Типи переносних значень слів та їх стилістична обумовленість у 

вживанні. 

4. Лексичні категорії мови, в основі яких лежить семантична 

спрямованість.  

5. Антоніми. Типи антонімів. Функції антонімів. 

6. Явище синонімії в різних функціональних стилях. Стилістичний 

потенціал синонімів. 

7. Явище омонімії та паронімії. Їх стилістична обумовленість. 

Скорочення та додавання на лексичному piвні. 

 



Література: 

8. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: 

Світ, 2003. – 346 c. 

9. Гурвич С. С. Основи риторики. – К. : Вища школа, 1988. – 231с. 

10. Коваль А. П. Практична стилiстика сучасної української мови. – 

К. : Вища школа, 1987. – 452с. 

11. Мацько Л. С. Стилістика української мови. – К.: «Академія», 

2003. – 376с. 

12. Пономарiв О. Д. Стилiстика сучасної української мови. – 

Тернопiль, 2000. – 274с. 

13. Пентилюк М. І. Культура мовлення і стилістика. – Херсон : ХДУ, 

2000. – 264с. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. Проаналізуйте наявні у тексті лексичні одиниці на предмет їхньої 

лексико-стилістичної спрямованості. Визначте специфіку перенесень (тип 

переносного значення слова)  у відповідних словах: 

Стоїть на березі Дніпра, 

Як хмарочос крута гора. 

Навколо - сонце і блакить, 

А на горі вогонь горить: 

Червоне полум’я калин, 

Жар горобин і жар шипшин. 

Здалось мені із корабля – 

Гора ця з Богом розмовля. 

Гори, яскравіше гори, 

Вогонь священної гори! 

 

Завдання 2. Утворіть синонімічні ряди, враховуючи особливості 6 

функціональних стилів. Визначте типи наведених синонімів: 

Чарівний –  

Дзвінкий –  

Йти –  

Думати –  

Перемога –  

Дискутувати – 

Обмірковувати – 

Висловлювати – 

 

Завдання 3. Доберіть антонімічні пари до запропонованих лексичних 

одиниць. Визначте типи антонімів: 

Замовкнути – … 

Ввічливий – … 

Насуватися – … 

Гурман – … 



 

Завдання 4. Запропонуйте приклади вживання оксюморону в різних 

функціональних стилях Яка мета вживання відповідного мовного засобу? 

 

Завдання 5. Наведіть приклади використання антитези в науковому 

(офіційно-діловому) стилях.  

 

Завдання 6. Визначте типи омонімів, введіть їх у контекст: 

Коса – коса; приклад – приклад; сон це – сонце; води – води; ключ – 

ключ; мати – мати; в житі – вжиті. 

 

Практичне заняття №6 

Тема: Стилістичні можливості лексики української мови  

ПЛАН 

1. Стилiстично-функцiональна диференцiацiя української лексики з точки зору 

активності вживання. 

2. Загальновживана лексика в стилiстичному планi. Групи загальновживаноi 

лексики. 

3. Пасивна лексика в системі стилістичної системи мови. Слова-терміни, 

професіоналізми, умови їх стилістичного використання. 

4. Книжна лексика. Стилістичний потенціал книжних слів. 

5. Застарiла лексика зi стилiстичного погляду. Функцiї iсторизмiв. Групи 

архаїзмiв та особливостi стилiстичного використання. 

Література: 

14. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – 

Львів: Світ, 2003. – 346 c. 

15. Гурвич С. С. Основи риторики. – К. : Вища школа, 1988. – 

231с. 

16. Коваль А. П. Практична стилiстика сучасної української мови. – 

К. : Вища школа, 1987. – 452с. 

17. Мацько Л. С. Стилістика української мови. – К.: «Академія», 

2003. – 376с. 

18. Пономарiв О. Д. Стилiстика сучасної української мови. – 

Тернопiль, 2000. – 274с. 

19. Пентилюк М. І. Культура мовлення і стилістика. – Херсон : ХДУ, 

2000. – 264с. 

 

Практичні завдання 

Завдання №1 Доберіть по 10 суспільно-політичних термінів із текстів 

сучасної реклами, виступів сучасних політиків, ЗМІ (радіо, газети). 

Завдання №2  



Наведіть приклади вживання книжних слів у мові. У чому їх специфіка 

використання. 

Завдання №3 Прочитайте текст. Знайдіть у словнику лінгвістичних 

термінів значення виділених слів. До якого класу лексики їх відносять. 

Підкресліть книжні слова. У чому їх специфіка. 

Розрізнити значення слів, установити їх точну семантику допомагає 

тлумачний словник. Відбиваючи сучасні лексичні норми, словник кваліфікує 

слова, словоформи і щодо їх уживаності, тобто вказує на застарілі, 

рідковживані, діалектні слова, а також на їх розмовне чи книжне 

стилістичне забарвлення. Проте не всі конкретні випадки слововживання, 

сполучуваності слів охоплює наявний у словнику матеріал. Природно, що 

мовна практика ставить щоразу нові питання, бо в мові постійно 

відбуваються лексико-семантичні й стилістичні зміни; народжуються нові 

значення слів та відтінки цих значень, виникають нові поняття-терміни, 

стають термінами загальновживані слова, змінюється співвідношення між 

активною й пасивною лексикою, з’являються нові усталені 

(фразеологізовані) сполуки, особливо в книжних стилях. 

Завдання 4. Доберіть архаїзми до сучасних відповідників: 

Губи - ...; добро - ...; місто - ...; поет - ...; майбутнє - ...; щоки - ... 

Завдання №5. Випишіть із текстів художньої літератури 10 прикладів 

історизмів. Визначте їх стилістичну роль у контексті. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Стилістичний потенціал лексики з точки зору походження  

1. Критерії класифікації слві за походженням: сучасні теорії та принципи.  

2. Умови та шляхи виникнення в мові власне українських номенів. 

3. Стилiстична сфера функціонування власне українських слів. 

4. Іншомовні слова у текстах різних стилів. 

5. Стилістичні помилки, що зумовлені функціонуванням запозичень у 

мові. 

 

Література: 

20. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – 

Львів: Світ, 2003. – 346 c. 

21. Гурвич С. С. Основи риторики. – К. : Вища школа, 1988. – 

231с. 

22. Коваль А. П. Практична стилiстика сучасної української мови. – 

К. : Вища школа, 1987. – 452с. 

23. Мацько Л. С. Стилістика української мови. – К.: «Академія», 



2003. – 376с. 

24. Пономарiв О. Д. Стилiстика сучасної української мови. – 

Тернопiль, 2000. – 274с. 

25. Пентилюк М. І. Культура мовлення і стилістика. – Херсон : ХДУ, 

2000. – 264с. 

 

Практичне завдання 

Завдання 1. Виявіть помилки в мовностилістичному використанні 

іншомовних слів, інших лексичних засобів. Виправити речення. 

1. Я взагалі гурман, в мене нема такої їжі, котру я не люблю (МТ.-1998.-№3-

4). 2. Специфіка ситуації полягає в тому, що шеф Львівської 

телерадіокомпанії може й радий би був приструнити своїх підлеглих, але як 

свідомий професіонал добре розуміє, що в такому разі треба буде розігнати 

весь колектив (ТП.-1998.-№2). 3. Збиралися, як правило, раз у тиждень на 

вихідні одним і тим же контингентом (ТП.-1998.-№2). 3.На "1 + 1" 

відбуваються дивовижні перетрубації, зумовлені казна-чим (СП.-1998.-№5). 

4. До того я пробувала себе в амплуа топ-моделі, спочатку на захистах 

дипломів дівчат з кафедри моделювання одягу, пізніше-демонструвала 

моделі академії у Києві (Т.-1998.-№7). 5. Львів був центром мистецького 

життя ще з 16 сторіччя. Чому Львів втрачає свою актуальність?!! (МТ.-1998.-

№3-4). 9.Багатьох, певно, цікавить, чому ЛТБ не демонструє шедеврів 

кінематографа (СП.-1998.-№1). 

  

Завдання 2. Виявіть випадки вживання лексичних росіянізмів та інші 

мовностилістичні помилки. Виправити речення.  

1. Ми пропонуємо вам сімку найпопулярніших відеофільмів. До речі, 

деякі з них уже змінили координати свого місце знаходження на нашій 

драбині або ж просто зникли, а натомість з'явилися нові відеострічки (СП.-

1998.-№2). 2. Та й узагалі наші люди досить стримані й майже ніколи надто 

емоційно не виказують своєї радості чи обурення (СП-1998.-№2). 3. Низький, 

худенький, незграбний, хворобливий на вид, він стояв перед публікою (МТ.-

1998.-№3-4). 4. Річ у тім, що глядач часто не готовий належно сприйняти 

сценічну дію, особливо це видно в нашому ТЮЗІ, куди приходять п'ятирічні і 

підлітки, випускники шкіл (38.-1998-№2). 5. Одного прекрасного літнього 

дня ти з'являєшся у школу, аби отримати пропуск у доросле життя - 

гарненький "атестат зрілості" (38.-1998.-№2). 6. Розходження у даних (ПРО.-

1998.-№1).  

Практичне заняття №8 

ТЕМА: ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

З ЕКСПРЕСИВНО-СТИЛІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ 

ПЛАН 

6. Класифікація слів української мови з точки зору їх емоційного забарвлення. 

7. Стилістично нейтральна лексика. Її стилістичний потенціал. 



8. Розмовна лексика. Категорії розмовної лексики (просторіччя, лайливі слова, 

жаргонізми, діалектизми тощо). Стилістичні параметри використання 

розмовних елементів мови.  

9. Експресивні слова. Шляхи трансформації експресивних слів. Умови їх 

функціонування. 

 

Література: 

26. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – 

Львів: Світ, 2003. – 346 c. 

27. Гурвич С. С. Основи риторики. – К. : Вища школа, 1988. – 

231с. 

28. Коваль А. П. Практична стилiстика сучасної української мови. – 

К. : Вища школа, 1987. – 452с. 

29. Мацько Л. С. Стилістика української мови. – К.: «Академія», 

2003. – 376с. 

30. Пономарiв О. Д. Стилiстика сучасної української мови. – 

Тернопiль, 2000. – 274с. 

31. Пентилюк М. І. Культура мовлення і стилістика. – Херсон : ХДУ, 

2000. – 264с. 

 

Практичні завдання 

Завдання №1. Прочитайте текст. Які стилі в ньому поєднано? Які функції 

вони виконують? Переробіть текст так, щоб він відповідав нормам 

наукового стилю. 

Величний і прекрасний квітуючий степ! І ранньої пори – весни, коли 

його простір вкривають червоні тюльпани Шренка і жовті тюльпани, 

темно-фіалкові та жовті півники, і влітку, коли він огорнутий сріблясто-

сизим серпанком ковили, яка від найтихішого вітерця перетинається 

хвилями, створюючи враження морської гладіні. Якщо літо непосушливе, то 

на зміну квітуючим перистим ковилам у середині червня приходить ніжно-

золотиста ковила – тирса з довгими остюками. Мальовничий степ і восени, 

коли поривчасті вітри котять із краю в край сухі стебла катрану 

татарського, залізняка гострокінцевого, лещиці гостролистої та 

золотистої, кермеку широколистого, м’яти дрібноквіткової та інших 

рослин, з яких висипається насіння. Через це в народі всі ці види рослин 

називають перекотиполе. Рослинний покрив цілинного степу представлений 

широкою гамою різнорідних угруповань (фітоценозів), виключна 

строкатість яких, особливо на схилах полів, зумовлена сукупністю впливу 

рельєфу і відмінностей ґрунтового покриву. 

Завдання 2. Виявити помилки в обранні однієї конструкції з 

кількох паралельних чи синонімічних. Виправте речення. Які умови 

функціонування емоційних слів. 



1. Субота, як правило, у мене без телевізора. Як завжди я працюю (ТП-

1998-№5). 2. Колись у мене був друг. Називався він Сергій (СП-1998.-№15). 

3. З пам'яттю у вас значно краще, ніжу авторів сценарію (П.-1997.-12 грудня). 

4. Тож продовжуйте грати і, можливо, наступна перемога буде вашою (СП.-

1997.-№49). 5. Спеціально для осіб, бажаючих отримати ліцензію на право 

торгівлі, "Вища школа управління і бізнесу" проводить експрес-навчання 

(ЛЛ.-1998.-№3). 6. За розголошення фактів та відомостей, не підлягаючих 

розголошенню, відповідальність несуть автори (Р-Л.-1998.-№10). 

 

 

 

Практичне заняття №9-10 

Тема: Стилістичні можливості фразеологічної системи мови 

ПЛАН 

1. Фразеологічна стилістика (основні принципи, завдання). 

2. Критерії класифікації фразеологічних зворотів української мови. 

3. Функціональні особливості фразеологічних одиниць відповідно їх 

змістової єдності. 

4. Групи фразеологiзмiв з погляду їх уживання в сучаснiй українськiй 

мовi. 

5. Крилаті вислови, приказки, прислів’я у різних функціональних стилях. 

6. Функцiї фразеологiзмiв у рiзних стилях мови. Фразеологiчна синонiмiя. 

7. Стилiстична класифiкацiя фразеологiзмiв. Концепцii вiтчизняних та 

зарубiжних вчених: В. В. Виноградова, Б. О. Ларiна, О. М. Бабакiна, 

О. С. Ахманової, Ш. Баллi, А. Сеше. 

 

Література: 

1. Єрмоленко С. Я. Синтаксис i стилiстична семантика. - К, 1982.  

2. Коваль А. П. Практична стилiстика сучасної української мови. - К., 1987.  

3. Пономарiв О. Д. Культура слова. Мовностилiстичнi поради. - К., 1999.  

4. Сучасна українська лiтературна мова. Стилiстика. / За заг. ред. 

І. К. Бiлодiда. - К., 1973. 

5. Ужченко В. Д. Народження i життя фразеологiзму. - К., 1988.  

Практичні завдання 

 

Завдання №1. Розкрийте значення фразеологізмів:  

Собаку з’їсти; свиню підкласти; пекти раків; такий в моді як свиня в 

городі; їсть як порося необучене; пустити сміх; спустити дух; пошитися в 

дурні. 

 

Завдання №2. Доберіть фразеологізми синоніми: 

Як сир у маслі – 

І води не скаламутити –  



Співати в унісон – 

Як вода змила –  

Не кидати слів на вітер –  

 

Завдання №3. Доберіть по 5 фразеологізмів до кожного функціонального 

стилю. 

 

Завдання №4. Розкрийте значення слів, дібравши фразеологічні 

сполучення різних типів, наприклад: по-вашому – як ви хочете; хай буде по-

вашому; вашою мовою; на вашу думку; у відповідності до сказаного вами; 

мовчати – 

заніміти – 

приборкати –  

сердитися –  

 

 

Практичне заняття №11 

Тема: Стилістичне використання засобів словотвору 

ПЛАН 

1. Стилістичне навантаження різних типів суфіксів: 

- суфікси суб’єктивної оцінки; 

- суфікси з лексико-граматичним значенням; 

- нейтральні суфікси; 

2. Префікси, їх стилістична роль у різних функціональних стилях. 

3. Cтилістичні функції осново- та словоскладання у різних функціональних 

стилях. 

Література:  

83. Єрмоленко М.С. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 1999. 

84. Єрмоленко С.Я. Синтаксис i стилiстична семантика. – К, 1982. 

85.  Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. - М., 1977. 

86.  Ілляш М.І. Основи культури мовлення: Курс лекцiй. – Одеса, 1996.  

87. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: 

Практичні заняття. – Л., 2003. 

88. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. – Вид. 3-с. к., 1982.  

89. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1967.  

90. Коваль А.П. Слово про слово. – К., 1986. 

91. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1983. 

Практичні завдання: 

1. Визначте стилістичний колорит та стилістичну роль слів із 

суфіксами „суб’єктивної оцінки”. У яких словах суфікс стилістично 

нейтральний? Введіть 5 слів у контекст. 

Батько, жінка, перепілка, глечик, тітка, дрючок, коровеня, собаченя, 

хлоп’я, хлопча, сиротятко, молодята, санки, санчата, грошенята, крильцята, 

смішинки. 



2. Випишіть із творів У.Самчука 15 речень, у яких є слова із суфіксами  

„суб’єктивної оцінки”. 

3. Визначте характер відмінності семантично споріднених форм 

іменників – назв осіб за родом занять. Вказати, які з них ненормативні.  

Друкар – друкарка; секретар – секретарка – секретарка; бригадир – 

бригадирка – бригадирша; городник – городниця; садівник – садівниця; 

бджоляр – бджолярка; екзаменатор – екзаменатора – екзаменаторша. 

4. Випишіть із твору Лесі Українки „Лісова пісня” слова, утворені 

шляхом префіксації. З’ясуйте їх стилістичне призначення. 

5. Наведіть 30 прикладів іменників з суфіксами –анн, -енн-, -інн-. 

Визначте стилістичне забарвлення цих слів. 

6. Випишіть із текстів наукового та ділового стилів приклади (5 – 10 

прикладів) недоречного вживання іменників з суфіксами –анн-, -енн-, -инн-. 

У разі потреби відредагуйте речення. 

7. Випишіть із тексту художнього стилю неологізми, утворені 

безафіксним способом. Обґрунтуйте їх стилістичний потенціал.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12 

ТЕМА: МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ  

(ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ) 

ПЛАН 

8. Суть поняття „граматична стилістика”. Етапи становлення 

граматичної стилістики. Лінгвістичні засади граматичної стилістики (теорії 

І. Білодіда, Л. Щерби, І. Чередниченка, Н. Кожиної). 

9. Стилістичні можливості самостiйних частин мови: загальна 

характеристика. 

10. Іменник в системі функціональних стилів. Стилістичні можливості 

категорії роду, числа, відмінка.  

11. Стилістичний потенціал прикметника. Умови використання ступенів 

порівняння прикметника у різних стилях. 

12. Займенник: функціональні особливості в різних мовленнєвих 

ситуаціях. 

Література: 

1. Єрмоленко С. Я. Синтаксис i стилiстична семантика. - К, 1982.  

2. Коваль А. П. Практична стилiстика сучасної української мови. - К., 1987.  

3. Пономарiв О. Д. Культура слова. Мовностилiстичнi поради. - К., 1999.  

4. Сучасна українська лiтературна мова. Стилiстика. / За заг. ред. І. К. Бiлодiда. 

- К., 1973.  

Практичні завдання 

Завдання 1. Поясніть функції множинних форм іменників речовинного 

значення. Наведіть приклади вживання таких іменників у науковій та 

художній літературі. 



Вина, жита, спирти, шовки, полімери, солодощі, боги, ґрунти. 

Завдання 2. Поясніть стилістичне використання паралельних граматичних 

форм наведених слів і словосполучень (введіть у контекст). 

Акварель – аквареля; зал – зала; батьків – батьковий; продаж – продажа; 

ідіом – ідіома; птах – птаха; санаторій – санаторія. 

Завдання 3. Виправте стилістичні недоречності в межах використання 

морфологічних засобів. Назвіть їх тип. 

- Наступного дня Президента України приймав гостинний Баку. 

- Ялинки для туркмен. 

- Першим нею нагороджено ... підполковника Яковенка. 

- Хто на світі всіх миліший? 

- Південно – східніше від них сильно похолодало. 

- Генерала залишили з нічим. 

- За той час, окрім газетних публікацій, був страйк водіїв. 

- У деяких такими були життєві принципи. 

- Дякую вашій газеті за полеміки, які нечасті в наших газетах. 

Завдання 4. Виявіть помилки в мовностилістичному використанні різних 

частин мови. Виправте речення. 

a. У довідник ввійде інформація, цікава не тільки філологам. 

b. А їх до нас понаїхало багато. 

c. Навіть якщо відсуджу пару тисяч гривень морального відшкодування, 

витраченого часу не поверну. 

d. Річ у тім, що на його ефірний час несподівано. 

e. Постійний дорожній пил, цілодобовий шум, підвищені небезпеки. 

f. Одним із популярніших видів ігор є телефонні. 

g. У співачки є двоє доньок. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №13 

ТЕМА: СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНИХ ЧАСТИН 

МОВИ (ДІЄСЛІВНА ЗОНА) 

13. Дієслово та його форми у різних функціональних стилях. 

14. Стилістичне використання категорій часу, виду, способу дієслів. 

15. Умови функціонування форм на -но, -то у різних стилях. 

16. Стилістична роль дієприкметникових та дієприслівникових зворотів у 

різних ситуаціях мовлення. 

17. Стилістичний потенціал прислівників.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №14 

ТЕМА: СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СЛУЖБОВИХ  

ЧАСТИН МОВИ 

План: 

1. Роль службових частин мови: загальна характеристика. 

2. Функції сполучників у текстах різних стилів. Засоби вираження 



функціональності сполучників. 

3. Стилістичний потенціал прийменникових конструкцій. Типові 

стилістичні огріхи у межах вживання прийменників. 

4. Стилістична роль часток. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №15 

ТЕМА: СТИЛІСТИЧНИЙ СИНТАКСИС 

ПЛАН 

1. Специфіка поняття «стилістичний синтаксис». Концепції вчених-

лінгвістів щодо функціональності синтаксичних одиниць у різних стилях 

мови. 

2. Одиниці стилістичного синтаксису: головні та другорядні члени 

речень, їх стилістичне навантаження. 

3. Стилістичні можливості вставних і вставлених конструкцій. 

4. Однорідні члени речення, їх стилістичний потенціал. 

 

Література: 
1. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура 

мовлення. – К.,1999. 

2. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.1982. 

3. Одинцов В.В. Стилістика текста. – М.,1980. 

4. Солганик Г.Я. Лексика газеты: Уч. Пособие. – М., 1981. 

5. Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилістика української літературної мови: 

функціональна діагностика тексту: Навч. посібник. – К.,2004. 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Визначте особливості та стилістичний потенціал номінативного 

речення в художньому тексті: 

 

Пам’яті безсмертна діограма. 

Осінь. Вечір. Вулиця. Гора. 

Полум’я, однесене вітрами,  

Хилиться у сторону Дніпра. 

                                                    Л. Костенко 

 

Шалені темпи. Час не ваша власність. 

Фантастика – не мріяв і Жюль Верн. 

Кипить у нас в артеріях сучасність. 

Нас із металу виклепав модерн. 

                                                      Л. Костенко 

Завдання 2. Визначте особливості та стилістичний потенціал узагальнено 

особових речень в художньому тексті: 

Сіріє... Синіє... Світає... 

Зоря розтала, як друбок. 

І хтось по ниточці сотає 



Цю чорну ніч...                                                    

                                                       Л. Костенко 

Завдання 3. Випишіть по 5 прикладів речень із вставними та вставленими 

конструкціями, з’ясувавши їх стилістичне навантаження. 

 

Завдання 4. Проаналізуйте специфіку побудови наявних у тексті 

стилістичних фігур 

Стоїть на березі Дніпра, 

Як хмарочос крута гора. 

Навколо - сонце і блакить, 

А на горі вогонь горить: 

Червоне полум’я калин, 

Жар горобин і жар шипшин. 

Здалось мені із корабля – 

Гора ця з Богом розмовля. 

Гори, яскравіше гори, 

Вогонь священної гори! 

 

Завдання 5. Схарактеризуйте структуру, функції і стилістичний ресурс 

періоду: 

Коли ридали сосни янтарем 

І динозаври ніжились в щириці, 

Коли ще жив у пралісі пралев, 

Коли у небі глибали праптиці, 

Коли льоди зсувалися із гір 

І ще була не ящірка, а ящір, -  

Який він був, мій особистий пращур, 

Неандерталець, вертикальний звір? 

                                                                  Л. Костенко 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота №1  

1. Розкрийте зміст понять: стиль життя, стиль поведінки, стиль керівництва, 

стиль одягу, функціональний стиль.  

2. Розкрийте значення термінів стилістична норма, стилістична помилка. 

Наведіть приклади їх функціонування. 

3. Окресліть основні джерела стилістики. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Поняття функціонально-стильової сфери. 

2. Усна і писемна форми існування мови та особливості їх використання в 

засобах масової інформації. 

3. Місце практичної стилістики в системі інших мовознавчих дисциплін. 

Література: 

1. Антоненко-Давидовuч А. Як ми говоримо i як треба говорити. - Нью-Йорк, 



1980 

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л., 1990. 

3. Балли Ш. Французская стилистика. - М., 1961.  

4. Винницький В.М. Наголос у сучаснiй українськiй мовi. - К, 1984.  

5. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых 

единиц. – М., 1980.  

6. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Академія, 2001. 

7. Єрмоленко М.С. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 1999. 

8. Єрмоленко С.Я. Синтаксис i стилiстична семантика. – К, 1982. 

 

Самостійна робота №2 

1. Звуки мови. Функції звуків у мові.  

2. Наголос. Типи наголосу. Функції наголосу. 

Література: 

1. Антоненко-Давидовuч А. Як ми говоримо i як треба говорити. - Нью-Йорк, 

1980 

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л., 1990. 

3. Балли Ш. Французская стилистика. - М., 1961.  

4. Винницький В.М. Наголос у сучаснiй українськiй мовi. - К, 1984.  

5. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых 

единиц. – М., 1980.  

6. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Академія, 2001. 

7. Єрмоленко М.С. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 1999. 

8. Єрмоленко С.Я. Синтаксис i стилiстична семантика. – К, 1982. 

 

Самостійна робота № 3  

1. Доберіть по 15 фразеологізмів різних мов світу (польські, чеські, 

англійські, російські тощо) для висвітлення явища між стильової фразеології. 

2. Використання фразеологізмів у журналістських текстах залежно від 

жанрових різновидів (дібрати зразки текстів, проілюструвати). 

3. Майстерність лінгвіста у використанні фразеологізмів (розробити по 

5 завдань для роботи у школі над темою «Фразеологія»). 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Лексична сполучуваність та її порушення в журналістському тексті. 

2. Лексична синонімія. Метод чи засіб? 

3. Неоднозначність термінів „стандарт” і „штамп”. 

4. Способи перекладу фразеологічних одиниць з однієї мови на іншу.  

5. Використання фразеологічних словників у практиці лінгвіста. 

6. Споконвічні фразеологізми української мови. 

7. Явище контамінації у контексті стилістики. 

8. Антонімічні фразеологізми у художніх стилях. 

9. Функціонально-стилістичні можливості синонімічних рядів фразеологізмів у 

текстах різних видів. 

10. Фразеологізми-новотвори в українській мові. 

Література: 



1. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: 

Практичні заняття. – Л., 2003. 

2. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. – Вид. 3-с. К., 1982.  

3. Коваль А.П. Слово про слово. – К., 1986. 

4. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1983. 

5. Кочерган М. П. Слово i контекст: Лексична сполучуванiсть i значення слова. 

– Л., 1980.  

6. Мацько Л.І. Стилістика української мови. – К., 2003. 

 

Самостійна робота № 4 

1. Нумералізація іменника „нуль” (робота з першоджерелами) 

2. Літературне вживання числового іменника „пара” з певними групами 

іменників (робота з першоджерелами) 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Вплив різних частин мови на емоційне сприйняття тексту. 

2. Ректору чи ректорові ??? Від чого залежить вибір кличної форми? 

3. Літературні межі використання службових частин мови. 

 

Література: 

92. Пономарiв О.Д. Культура слова. Мовностилiстичнi поради. - К., 1999.  

93. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови 

української мови. – К., 1993. 

94. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М., 1990.  

95. Стиль i час. Хрестоматiя. – К., 1983.  

96. Стишов О. Як позбутися кальок? // Урок української.  2002. №11-12.  

С.20-22. 

97. Стратулат Н.В. Семантична неологізація як спосіб збагачення словникового 

складу української мови // Мовознавство.  2007. №3.  С.69-77. 

 

Самостійна робота № 5 

1. Iндивiдуально-авторськi новотвори, що виникли за допомогою різних засобів 

афіксації (доберіть по 10 прикладів авторських новотворів із текстів 

художньої літератури). 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ: 

1. Роль засобів афіксації у різних функціональних стилях. 

2. Роль основоскладання у різних функціональних стилях. 

3. Роль словоскладання у різних функціональних стилях. 

4. Семантична характеристика суфіксів „суб’єктивної” оцінки. 

5. Роль суфіксації у стійких сполученнях слів. 

6. Роль субстантивації у різних функціональних стилях. 

7. Префікси та їх стилістичне навантаження. 

Література: 

9. Антоненко-Давидовuч А. Як ми говоримо i як треба говорити. - Нью-Йорк, 

1980 

10. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л., 1990. 



11. Балли Ш. Французская стилистика. - М., 1961.  

12. Винницький В.М. Наголос у сучаснiй українськiй мовi. - К, 1984.  

13. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых 

единиц. – М., 1980.  

14. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Академія, 2001. 

15. Єрмоленко М.С. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 1999. 

16. Єрмоленко С.Я. Синтаксис i стилiстична семантика. – К, 1982. 

 

Самостійна робота № 6  

1. Стилістичні фігури в межах наукового стилю (ПРОІЛЮСТРУЙТЕ 10 – 15 

ПРИКЛАДАМИ) 

2. Стилістичні фігури в межах публіцистичного стилю (ПРОІЛЮСТРУЙТЕ 10 

– 15 ПРИКЛАДАМИ) 

3. Взаємозумовленість інверсії та прямого порядку слів у художньому стилі 

(ПРОІЛЮСТРУЙТЕ 10 – 15 ПРИКЛАДАМИ) 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Особливості та різновиди ритмічного повтору. 

2. Умови виникнення та функціонування тавтології. 

3. Історія виникнення стилістичних фігур. 

4. Риторичне запитання. Сфера вживання риторичних запитань. 

5. Система розділових знаків у різних функціональних стилях. 

Література: 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1983. 

2. Кочерган М. П. Слово i контекст: Лексична сполучуванiсть i значення слова. 

– Л., 1980.  

3. Мацько Л.І. Стилістика української мови. – К., 2003. 

4. Мова і культура / Відп. ред. В.М.Русанівський. – К., 1986. 

5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1999. 

6. Пилинськuй М. М. Мовна норма i стиль. – К., 1976.  

7. Питания тeopiї художнix тропiв. – К., 1960.  

8. Пономарiв О.Д. Культура слова. Мовностилiстичнi поради. - К., 1999.  

 

 

 


