
 



 



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. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Арутюнова Н.Д. Стилистика художественной речи. – Калинин, 1982. 

2. Антоненко-Давидовuч А. Як ми говоримо i як треба говорити. - Нью-Йорк, 

1980 

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

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

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

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

7. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М., 1967. 

8.  Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых 

единиц. – М., 1980.  

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

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



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

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

13. Єрмоленко М.С. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 1999. 

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

15.  Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. - М., 1977. 

16.  Ілляш М.І. Основи культури мовлення: Курс лекцiй. – Одеса, 1996.  

17. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні 

заняття. – Л., 2003. 

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

19. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1967.  

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

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

22. Кочерган М. П. Слово i контекст: Лексична сполучуванiсть i значення слова. – 

Л., 1980.  

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

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

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

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

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

28. Пономарiв О.Д. Культура слова. Мовностилiстичнi поради. - К., 1999.  

29. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови української 

мови. – К., 1993. 

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

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

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

33. Стишов О. Як позбутися кальок? // Урок української.  2002. №11-12.  С.20-

22. 

34. Стратулат Н.В. Семантична неологізація як спосіб збагачення словникового 

складу української мови // Мовознавство.  2007. №3.  С.69-77. 

35. Сучасна українська літературна мова. Стилістика (за ред. акад. І.К.Білодіда). – 

К., 1973.  

36. Теория метафоры: Общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Жиринского. – М., 1990.  

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

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

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

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

41. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української 

літературної мови української мови. – К., 1962. 

Додаткова 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / за заг. 

ред. О.Сербенської. – Л., 1994. 

2. Античные теории языка и стиля / Под ред. О. М. Фрейденберг. - М.-Л., 1976.  

3.  

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