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Анотація 

 

  Курс Стилістика містить необхідний теоретичний матеріал, який 

знайомить студентів зі стилями мови, стилістичною диференціацією лексичних і 

граматичних засобів англійської мови, прийомами найбільш доцільного їх 

використання у відповідності до змісту тексту, його жанром, цільовим призначенням і 

загальної експресивної спрямованістю. Практична частина курсу містить матеріал по 

закріпленню теоретичних знань, виявлення причин стилістичної інтерференції і тексти 

різних жанрів для стилістичного аналізу. Метою курсу Стилістики є ознайомлення 

студентів з виразовими засобами та стилістичними прийомами в англійській мові, 

формування у студентів умінь і навичок при стилістичному аналізі текстів. Крім того, 

студенти вивчають  характерні особливості функціональних стилів в рідній та іноземній мовах. 

Викладання даної навчальної дисципліни будується на поєднанні лекцій, практичних 

занять та різних форм самостійної роботи студентів.  

Ключові слова: стиль, стилістичні засоби та прийоми, стилістична диференціація, 

конотація, денотація. 
 

Summary 

 

 The course Stylistics comprises of necessary theoretical material students need to 

understand language styles, stylistic differentiation of lexical and grammatical means of the 

English language, methods of their most appropriate use in accordance with the content of 

the text, its genre, purpose and general expressive function. The practical part of the course 

presupposes the material for consolidating theoretical knowledge, identifying the causes of 

stylistic interference and texts of various genres for stylistic analysis. The objective of the 

course Stylistics is to acquaint students with the means of expression and stylistic devices in 

English, the formation of students' skills in stylistic interpretation of texts. In addition, the 

stydents learn characteristics of functional styles in native and foreign languages. The 

teaching of this discipline is based on a combination of lectures, practical classes and various 

forms of independent work of students. 

The course is taught by the combination of lectures and  practical classes and various forms 

of independent work of students. 

 

Key words: style, expressive means and stylistic devices, stylistic differentiation, 

connotation, denotation  
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ВСТУП 

 

 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Стилістика” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів 014.02 Середня освіта. Мова і література. ОП: Мова і 

література (англійська та друга іноземна мова).   

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  стилістичні особливості англійської мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Лексикологія», «Стилістика публіцистичного тексту» , 

«Література країни мова якої вивчається», «Історія основної мови». 

1. Мета курсу: ознайомити студентів з основними стилістичними категоріями, з сучасними 

уявленнями про комунікативні і номінативних ресурси мовної системи,  про принципи вибору і 

використання мовних засобів для передачі думок і відчуттів з метою досягнення певних 

прагматичних результатів у різних умовах спілкування; дати студентам поглиблене уявлення 

про характер і особливості функціонування мови насамперед літературної мови у всіх основних 

сферах людської діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 розвиток у студентів уміння користуватися стилістичним понятійним апаратом і категоріями 

даної дисципліни; 

 навчання методам дослідження всього комплексу різнорівневих стилістичних ресурсів і 

методам поглибленого аналізу й інтерпретації мовних творів і текстів різної функціонально-

стильової і жанрової приналежності з врахуванням особливостей комунікативного акту його 

прагматичних і структурно-композиційних  характеристик, когнітивних, культурологічних і 

інших чинників; 

 формування у студентів уміння працювати з науковою літературою, аналітично осмислювати і 

узагальнювати теоретичні положення, навичок самостійного наукового пошуку і адекватного 

викладу його результатів; 

 вироблення у студентів навичок наукового підходу до роботи над текстом уміння знаходити у 

тексті основної інформації і викладати її у відношенні з принципами певної моделі 

(функціонального стилю, жанру) письмової і усної комунікації 

 формування у студентів уміння продукувати мовні твори, намагаючись досягти найбільшої 

відповідності форми і змісту, логічної чіткості і точного лексико-стилістичного оформлення як 

на рівні висловлення так і на рівні цілого тексту (з точки зору найбільш ефективного і 

доречного вживання стилістичних ресурсів мови). 

 Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із «Стилістикою 

публіцистичного тексту» та теоретичними лінгвістичними дисциплінами, які студент засвоїв 

на попередніх курсах навчання («Лексикологія», «Історія основної мови», «Література країни, 

мова якої вивчається»). 

 Навчальна дисципліна складається з 5-х кредитів. 
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Програмні результати навчання:  

 ПРН-1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. Уміння 

оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом  літературознавства; знання 

найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл.  

 ПРН-3 Знання фундаментальних дисциплін на діахронно-синхронному рівні як теоретичної 

бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі літературознавства. 

 ПРН-6 Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, 

отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного педагогічного 

досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх застосування в навчанні й 

науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного підвищення рівня ІКТ-готовності 

студентів та її постійного оновлення у професійній діяльності. 

 ПРН7 - Вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи рівні 

сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 - B2 з основної іноземної 

мови і на рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно із положеннями Загальноєвропейських 

Рекомендацій з Мовної Освіти. 

 ПРН8 - Демонструвати здатність використовувати знання й уміння з теоретичних дисциплін 

основної іноземної мови для іншомовного комунікативного спілкування основною іноземною 

мовою. 

 ПРН-9 Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, 

отриманої з різних джерел. 

 ПРН13 - Вміти реферувати наукові джерела (у т.ч. іншомовні) і оформлювати результати у 

курсовій роботі з теоретичних дисциплін (Стилістика, Література країни, мова якої 

вивчається) та Методики викладання іноземних мов.  

 ПРН14 - Демонструвати навички публічної етичної поведінки.  

  ПРН15 - Застосовувати навички працювати самостійно і в групі.  

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

  ЗК1 - здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

 ЗК3 - знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних 

навчальних закладах. 

 ЗК4 - здатність вдосконалювати власне навчання з розробленням навчальних і дослідницьких 

навичок. 

 ЗК10 -     здатність працювати в міжнародному контексті. 

  ЗК12 - здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю ним 

індивідуальнoю стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю спрямoваністю на діяльність 

філолога, яка зoрієнтoвана на сoціальні та прoфесійні цінності. 
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ІІ. Фахові:  

 ФК1 - Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної іноземної мови; 

другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних намірів.  

 ФК2 - Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних явищ на 

всіх рівнях мови і її функціональних різновидів. 

 ФК3 - Володіти конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, правилами й 

традиціями міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови. 

 ФК4 - Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з 

позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

 ФК5 - Володіти теорією виховання й навчання, сучасними підходами в навчанні іноземним 

мовам, що забезпечують в учнів розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здатностей, 

ціннісних орієнтацій, готовність до участі в діалозі культур.  

 ФК6 - Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.  

 ФК 14 - Володіти концепціями гуманітарних і суспільних наук, використання їх положень у 

різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності. 

 ФК 18 -  Здатність застосовувати інноваційні технології в процесі навчання української мови та 

літератури. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни   

 

Стилістика англійської мови 

Кредит 1. Стилістика як наука. 

Тема 1. Стилістика. Предмет і завдання.  

Тема 2. Стилістичний аспект дослідження англійської мови на сучасному етапі.  

Кредит 2. Стилістична фонетика і морфологія. 

Тема 3. Виразні засоби та стилістичні прийоми. 

Тема 4. Стилістична семіологія. 

Кредит 3. Диференціація лексики англійської мови за стилістичними ознаками.  

 Тема 5. Тропи в нехудожніх та художніх текстах. 

 Тема 6. Стилістичний синтаксис. 

Кредит 4.  Функціональні стилі англійської мови.  

Тема  7. Визначення поняття «функціональний стиль» 

Тема 8. Основні функціональні стилі. 

Кредит 5. Стилістичний аналіз англомовних текстів. 

Тема 9. Засоби вираження думок автора. 

Тема 10. Літературне ставлення читача. 

 

3. Рекомендована література: 

Базова 
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1. Левковская Н.А. Стилистика английского языка: Лекционно-практический курс. – М.: 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 1998. 

2. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка (Stylistics). – М.: Высш. шк., 1981. 

3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 

4. Наер В.Л. Уровни языковой вариативности и место функциональных стилей. Научная 

литература: язык, стиль, жанр. – М., 1985. 

5. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика. - – Вінниця: «Нова книга», 2004. 

6. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л., 1979. 

7. Кухаренко В.А.Практикум  по интерпретации текста.– М., 1987. 

8. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний 

посібник. – Вінниця: «Нова книга», 2004. 

9. Прохорова В.И., Сошальская Е.Г. Стилистический анализ (Stylistic Analysis). – М., 1976. 

10. Орлов А.Ф. Функциональная стилистика современного английского языка (Основы 

стилистического анализа дискурса): Лекционно-практический курс. – М., 1993. 

11. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. – М.: Высш. шк., 1986. 

12. Наер В.Л. Стилистика и прагматика. – М.: МГЛУ, 2002. 

13. Grishina O.N. Text Analysis Guide. – M., 2000. 

14. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М: Рефе-бук: Ваклер, 2003. 

15. Эко Умберто. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб.: Symposium, 

2004. 

Допоміжна 

1. Арнольд И.В. Стилистика английского языка. – Л., 1981. 

2. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. – М.: Наука, 1989. 

3. Гальперин И.Р. Информативность языковых единиц. – М., 1974. 

4. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л., 1979. 

5. Швейцер А.Д. Контрастивная стилистика // Иностранный язык. – М., 1993. 

6. Проблемы стилистической маркированности // Сб. научных трудов МГПИИЯ 

им. М. Тореза. Вып. 356. – М., 1990. 

7. Риффатер М. Критерии стилистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. 9. – М., 1981. 

8. Ван Дейк Т.А. Анализ новостей как дискурса // Язык. Познание. Коммуникация. – М., 

1989. 

9. Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. – М.: Прогресс, 1986. 

10. Vorobyova O.P. Literary Text: A Comparative Study // The Parasession on Theory and Data 

in Linguistics. - Chicago: Chicago Linguistic Society, 1996. - P.165-175. 

11. Jacobson R. Linguistics and Poetics. 

12. Quirk R., Sweet Henry et al. A Grammar of Contemporary English. – 1974. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за поточними результатами 

успішності студентів у ІІ семестрі та написанням усіх контрольних робіт, що передбачені у вивчені 

курсу та сдачею екзамену. 

 

 5. Засоби діагностики успішності навчання   

Діагностика успішності навчання студентів здійснюється за такими формами: усні – бесіда, 

аналіз виступу студента на практичному чи семінарському занятті, пояснення до виконаного 

завдання або окремих його розділів, усні повідомлення студентів, відповіді на запитання викладача 

під час аудиторних занять; письмові – контрольні роботи студентів, самостійна робота,  

індивідуальні завдання, домашні завдання, конспекти, повідомлення, реферати, з використанням 

комп’ютерних тестів.     

Діагностика успішності навчання студентів під час проведення  лекційних занять 

визначається: виконанням письмових контрольних робіт, тестових завдань;  практичних занять 

визначається: усним опитуванням з теми заняття; розв’язанням практичних завдань, виконанням 

вправ, письмових контрольних робіт тощо. 
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