
 
 
 



 



 
1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів  – 8 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки  

 
Варіативна 

 

 035 Філологія  

 

спеціалізація 035.10 

Прикладна лінгвістика 

 

Рік підготовки 

2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(мультипрезентація) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 240 год  

3й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  4 

самостійної роботи 

студента – 18 

Ступінь магістра 

 

10 год.  

Практичні, семінарські 

20 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

210 год.  

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

залік  

Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 30 год. – аудиторні заняття, 210 год – самостійна робота (15% / 85%). 



 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 8 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки  

 
Варіативна 

 

 035 Філологія  

 

спеціалізація 035.10 

Прикладна лінгвістика 

 

Рік підготовки 

2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(мультипрезентація) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 240 год  

3й  

Лекції 

 
Ступінь магістра 

 

4 год.  

Практичні, семінарські 

6 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

230 год.  

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

 залік 

Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 10 год. – аудиторні заняття, 230 год – самостійна робота (10% / 90%). 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

Мета курсу: опанування студентами можливостей української мови в різних 

функціональних стилях на лексичному, фразеологічному, морфологічному, 

синтаксичному рівнях, засвоєння орфоепічних, акцентуаційних та інших норм 

літературної мови; формування вміння визначати мовні стиль мовлення; вміння 

користуватися мовними засобами на всіх мовних рівнях; вивчення мовних одиниць з 

погляду їх виражальних функцій у процесі мовлення залежно від мети. призначення, умов 

і сфери спілкування. 

Завдання курсу:  

 вміння розмежовувати мовні засоби  стилів мови; 

 вміння користуватися мовними засобами у функціональних стилях мови 

Передумови для вивчення дисципліни: «Філософія», «Психолінгвістика», 

«Естетика», «Загальний курс прикладної лінгвістики», «Ділова українська мова в системі 

освіти і науки». 

Навчальна дисципліна складається з 8-ми кредитів. 

Очікувані 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. 

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. 

 

3. Програма 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. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

18 2 2   14 

Тема 2. Лінгвостилістика: основні поняття, 

напрями і методи дослідження. 

12     12 

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. 

18 4 2   12 

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. 

16  2   14 

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. 

14     14 

Тема 6. Експресивні стилістичні засоби. 

Образність. Експресивність. Конотація. Стилістичне 

значення. Стилістика парадигма. Колорит. Жанр. 

Орнаментика. 

12     12 

Кредит 4. Лексична стилістика 

Тема 7. Слово як основа мови. Слово та 

поняття. Функції слова. Типи ЛСВ в українській мові. 

8 2    6 



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. 

6  2   4 

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. 

8  2   6 

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. 

6  2   4 

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. 

4     4 

Тема 12. Стилістичний потенціал номінативної 

лексики (терміни тощо). Стилістичні можливості 

фразеологічної системи української мови. 

4     4 

Кредит 5. Граматична стилістика.  



Тема 13. Граматичні засоби стилістики. 

Словотвірні засоби стилістики. Співвідношення 

частин мови в текстах різних стилів. Експресивне 

використання деяких граматичних форм. 

 

10 2    8 

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. 

8  2   6 

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. 

8  2   6 

Тема 16. Стилістичне використання засобів 

словотвору. 

6     6 

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.  

18  2   16 

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.  

12  2   10 

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. 

14     14 



 

Тема 20. Класифікація фігур і тропів. 

Метафора. Епітет. Порівняння. Період. Стилістичні 

засоби сміхової культури. 

12     12 

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. 

14     14 

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. 

12     12 

Усього годин  240 10 20   210 



Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

18 2    16 

Тема 2. Лінгвостилістика: основні поняття, 

напрями і методи дослідження. 

14     14 

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. 

18 2    16 

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. 

14     14 

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. 

16     16 

Тема 6. Експресивні стилістичні засоби. 

Образність. Експресивність. Конотація. Стилістичне 

значення. Стилістика парадигма. Колорит. Жанр. 

Орнаментика. 

14     14 

Кредит 4. Лексична стилістика 

Тема 7. Слово як основа мови. Слово та 

поняття. Функції слова. Типи ЛСВ в українській мові. 

Стилістичний потенціал полісемії. Стилістичні 

8  2   6 



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. 

4     4 

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. 

6     6 

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. 

4     4 

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. 

4     4 

Тема 12. Стилістичний потенціал номінативної 

лексики (терміни тощо). Стилістичні можливості 

фразеологічної системи української мови. 

6     6 

Кредит 5. Граматична стилістика.  



Тема 13. Граматичні засоби стилістики. 

Словотвірні засоби стилістики. Співвідношення 

частин мови в текстах різних стилів. Експресивне 

використання деяких граматичних форм. 

 

8     8 

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. 

10  2   8 

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. 

6     6 

Тема 16. Стилістичне використання засобів 

словотвору. 

8     8 

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.  

16     16 

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.  

16  2   14 

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. 

16     16 



 

 

Тема 20. Класифікація фігур і тропів. 

Метафора. Епітет. Порівняння. Період. Стилістичні 

засоби сміхової культури. 

14     14 

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. 

10     10 

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. 

10     10 

Усього годин  240 4 6   230 



5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

 

Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Кредит 1. Стилістика як лінгвістична наука й навчальна дисципліна  

 

1 

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. 

2 

Кредит 2. Стилі української мови 

2 

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. 

4 

Кредит 4. Лексична стилістика 

3 

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. 

2 

Кредит 5. Граматична стилістика.  

4 Тема 13. Граматичні засоби стилістики. Словотвірні засоби стилістики. 

Співвідношення частин мови в текстах різних стилів. Експресивне 

використання деяких граматичних форм. 

2 

Разом: 10 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

 

Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Кредит 1. Стилістика як лінгвістична наука й навчальна дисципліна  

 

1 

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. 

2 

Кредит 2. Стилі української мови 

2 

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. 

2 

Разом: 4 



 

 

6. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

 

Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Кредит 1. Стилістика як лінгвістична наука й навчальна дисципліна  

 

1 

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. 

2 

Кредит 2. Стилі української мови 

2 

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. 

2 

3 

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. 

2 

Кредит 4. Лексична стилістика 

4 

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. 

2 

5 

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. 

2 

6 

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 

2 



використання розмовних елементів мови. Експресивні слова. Шляхи 

трансформації експресивних слів. Умови їх функціонування. 

Кредит 5. Граматична стилістика.  

7 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. 

2 

8 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. 

2 

Кредит 6. Стилістичні засоби (ресурси) української мови 

9 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. 

2 

10 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. 

2 

Разом: 20 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

п/п 

 

Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Кредит 4. Лексична стилістика 

1 

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. 

2 

Кредит 5. Граматична стилістика.  

2 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. 

2 



Кредит 6. Стилістичні засоби (ресурси) української мови 

3 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. 

2 

Разом: 6 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Кредит 1. Стилістика як лінгвістична наука й навчальна дисципліна 

1 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. 

14 

2 
Тема 2. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями і методи 

дослідження. 

12 

Кредит 2. Стилі української мови 

3 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. 

12 

4 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. 

14 

Кредит 3. Основні поняття стилістики 

5 Тема 5. Експресивні стилі. Індивідуальний функціональний стиль. 

Лінгвістична норма. Стиль викладу. Інформація як стилістичне поняття. 

Контекст. Текст як категорія лінгвостилістики. 

14 

6 Тема 6. Експресивні стилістичні засоби. Образність. 

Експресивність. Конотація. Стилістичне значення. Стилістика парадигма. 

Колорит. Жанр. Орнаментика. 

12 

Кредит 4. Лексична стилістика 

7 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, 

6 



паронімів, омонімів тощо). Стилістичне розшарування лексичного складу 

мови з точки зору походження. 

8 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. 

4 

9 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. 

6 

10 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. 

4 

11 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. 

4 

12 Тема 12. Стилістичний потенціал номінативної лексики (терміни 

тощо). Стилістичні можливості фразеологічної системи української мови. 

4 

Кредит 5. Граматична стилістика. 

13 Тема 13. Граматичні засоби стилістики. Словотвірні засоби 

стилістики. Співвідношення частин мови в текстах різних стилів. 

Експресивне використання деяких граматичних форм. 

 

8 

14 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. 

6 

15 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. 

6 

16 Тема 16. Стилістичне використання засобів словотвору. 6 



 

 

Заочна форма навчання 

Кредит 6. Стилістичні засоби (ресурси) української мови 

17 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.  

16 

18 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.  

10 

Кредит 7.  Стилістичні фігури та прийоми. 

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

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

14 

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

Порівняння. Період. Стилістичні засоби сміхової культури. 

12 

Кредит 8.  Джерела стилістики української мови. 

21 Тема 21. Антична культура як одне із джерел стилістики 

української мови. Антична риторика як вихідна основа стилістики. 

Біблійні джерела стилістики. 

14 

22 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. 

12 

 Усього годин  210 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Кредит 1. Стилістика як лінгвістична наука й навчальна дисципліна 

1 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. 

16 



2 
Тема 2. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями і методи 

дослідження. 

14 

Кредит 2. Стилі української мови 

3 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. 

16 

4 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. 

14 

Кредит 3. Основні поняття стилістики 

5 Тема 5. Експресивні стилі. Індивідуальний функціональний стиль. 

Лінгвістична норма. Стиль викладу. Інформація як стилістичне поняття. 

Контекст. Текст як категорія лінгвостилістики. 

16 

6 Тема 6. Експресивні стилістичні засоби. Образність. 

Експресивність. Конотація. Стилістичне значення. Стилістика парадигма. 

Колорит. Жанр. Орнаментика. 

14 

Кредит 4. Лексична стилістика 

7 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. 

6 

8 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. 

4 

9 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. 

6 

10 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 

4 



слова, жаргонізми, діалектизми тощо). Стилістичні параметри 

використання розмовних елементів мови. Експресивні слова. Шляхи 

трансформації експресивних слів. Умови їх функціонування. 

11 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. 

4 

12 Тема 12. Стилістичний потенціал номінативної лексики (терміни 

тощо). Стилістичні можливості фразеологічної системи української мови. 

6 

Кредит 5. Граматична стилістика. 

13 Тема 13. Граматичні засоби стилістики. Словотвірні засоби 

стилістики. Співвідношення частин мови в текстах різних стилів. 

Експресивне використання деяких граматичних форм. 

 

8 

14 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. 

8 

15 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. 

6 

16 Тема 16. Стилістичне використання засобів словотвору. 8 

Кредит 6. Стилістичні засоби (ресурси) української мови 

17 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.  

16 

18 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.  

14 

Кредит 7.  Стилістичні фігури та прийоми. 

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

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

16 



 
9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка та захист контрольної роботи; підготовка доповіді з висвітленням таких 

питань (на вибір): 

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. 

4. Лексична сполучуваність та її порушення в журналістському тексті. 

5. Лексична синонімія. Метод чи засіб? 

6. Неоднозначність термінів „стандарт” і „штамп”. 

7. Способи перекладу фразеологічних одиниць з однієї мови на іншу.  

8. Використання фразеологічних словників у практиці лінгвіста. 

9. Споконвічні фразеологізми української мови. 

10. Явище контамінації у контексті стилістики. 

11. Антонімічні фразеологізми у художніх стилях. 

12. Функціонально-стилістичні можливості синонімічних рядів фразеологізмів у 

текстах різних видів. 

13. Вплив різних частин мови на емоційне сприйняття тексту. 

14. Ректору чи ректорові ??? Від чого залежить вибір кличної форми? 

15. Літературні межі використання службових частин мови. 

16. Роль засобів афіксації у різних функціональних стилях. 

17. Роль основоскладання у різних функціональних стилях. 

18. Роль словоскладання у різних функціональних стилях. 

19. Семантична характеристика суфіксів „суб’єктивної” оцінки. 

20. Роль суфіксації у стійких сполученнях слів. 

21. Роль субстантивації у різних функціональних стилях. 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному 

вивченню частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, узагальненню, 

закріпленню та практичному застосуванню знань студента з навчальної дисципліни та 

розвити навички самостійної роботи. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) самостійність виконання; 

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

Порівняння. Період. Стилістичні засоби сміхової культури. 

14 

Кредит 8.  Джерела стилістики української мови. 

21 Тема 21. Антична культура як одне із джерел стилістики 

української мови. Антична риторика як вихідна основа стилістики. 

Біблійні джерела стилістики. 

10 

22 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. 

10 
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2) логічність і послідовність викладення матеріалу; 

3) повнота виконання завдання; 

4) обґрунтованість висновків; 

5) використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

6) наявність конкретних пропозицій; 

7) якість оформлення; 

8) вміння захищати результати проведеного дослідження. 
 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно) 3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності 

публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 



вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, 

допускаючи не більше 1-2 помилок або описок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом 

практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, 

обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні 

джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати 

факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені 

неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при 

викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або 

допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на 

занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного 

матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач. 

Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими 

помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене 

невміння розв’язувати навчальні задачі. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 400 до 800 балів (за 8 

кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 8 крд. 
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10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

анкетування, контрольні роботи. 

11. Методи навчання  

Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод 

спостереження над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-



синтетична), робота з підручником, програмоване навчання, використання наочних 

посібників (рисунків, схем, таблиць). 

12. Рекомендована література 
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