
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра германської філології та перекладу 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи____________Н. І. Василькова  

05 вересня 2018 р. 

 

 

 

 

        ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СТИЛІСТИКА   

ОКР «бакалавр» 

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки 

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія*.Мова і література (німецька) 

Факультет іноземної філології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 навчальний рік 



Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського.  

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Осипов Петро Іванович,  професор кафедри  

германської філології та перекладу, доктор філософії в галузі гуманітарних 

наук, доцент. 

Програму схвалено на засіданні кафедри германської філології та перекладу  

Протокол від «04» вересня 2018 року № 1 

Завідувач кафедри германської філології та перекладу _____ (Майстренко  М. І.) 

Програму погоджено навчально-методичною комісією факультету іноземної 

філології 

 

Протокол від «04» вересня 2018 року № 1 

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Волченко О.В.)  

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

Протокол від «05» вересня 2018 року № 2 

Голова навчально-методичної комісії університету_______(Василькова Н. І.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Стилістика” складена  

Осиповим П.І.  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

напряму 0203 Гуманітарні науки, спеціальності 6.020303 Філологія*. Мова і література 

(німецька). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності і принципи 

сполучуваності мовних засобів всіх рівнів на синтагматичної осі для досягнення 

комунікативної мети. 

 Міждисциплінарні зв’язки: Реалізація основних завдань курсу «Стилістика» 

здійснюється на основі тісних міжпредметних зв’язків з дисциплінами лінгвістичного 

циклу, а саме –  з мовознавством, лексикологією, літературою країни мови, що вивчається, 

практичними і теоретичними курсами іноземної мови, а також з культурологією, логікою 

та соціологією. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою курсу стилістики німецької мови є розкриття виразного потенціалу мовних 

засобів різних рівнів мови, теоретичне обґрунтування закономірностей їх організації в 

рамках функціональних і авторських стилів, навчання студентів принципам свідомого 

відбору мовних засобів для оптимального досягнення комунікативних цілей в різних сферах 

суспільного життя і при різних умовах спілкування. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Стилістика німецької мови” є: 

ознайомлення студентів з арсеналом стилістичних засобів німецької мови та їх виразними 

можливостями, а також вироблення первинних навиків свідомого і цілеспрямованого 

відбору їх для певної комунікативної мети.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти оволодівають такими 

компетентностями: 

І.Фахові : здатність використовувати формальні здібності, на основі яких можуть 

бути породжені і сформульовані добре оформлені, повнозначні висловлювання; здатність 

використовувати мовний словниковий запас, здатність користуватися граматичними 

ресурсами мови. 

ІІ. Загальнопредметні: працювати із навчальним матеріалом (текстовий, аудіо- та 

відеоматеріал), вміти його проаналізувати, впровадити на практиці іншомовного 

мовлення та у процесі викладання у навчальних закладах; в усній та писемній формі. 

за використання комп’ютерних засобів та технологій (текстові та графічні 

редактори, презентації), вміти представити результати навчально-пізнавальної 

діяльності у процесі вивчення німецької мови та набуття вмінь, навичок та 

методологічних знань щодо її викладання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредита ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Кредит 1-2. Стилістика. Предмет та об’єкт вивчення.  

Тема 1. Стилістика як розділ мовознавства та дисципліна. Загальні аспекти 

стилістики: предмет та завдання вивчення. Мікро- та макростилістика.  

Тема 2. Визначення стилю як мовного явища. 

Визначення поняття «стиль» в німецькі мові. Функціональні стилі німецької 

мови та їх класифікація. Жанрові стилі. Індивідуальний стиль.  

Тема 3 . Стилістичне значення слова.  

Компоненти стилістичного значення. Стилістична забарвленість та її види. 

Стилістична характеристика словникового фонду мови. Маркована лексика та її 

стилістична характеристика. Зв'язок стилю та тексту. 

Тема 4. Стильові риси. Проблема класифікації. 

Специфіка та стильова своєрідність.  Польова організація стильових рис (ядерні та 

периферійні). Зміст стильових рис (абстрагізація наукового мовлення, особливість 

соціальної оцінки в газетному стилі, художньо-образна мовленнєа конкретизація та ін.). 



Образні засоби німецької мови. Метафора, метонімія та їх різновиди. Епітет та його види. 

Перифраз як описовий засіб. 

Кредит 3-4. Лексичні особливості функціональних стилів німецької мови. 

Тема 1. Стилістичні особливості словникового складу сучасної німецької мови. 

Стилістично нейтральна та стилістично маркована лексика.  Книжна,  розмовна, 

просторічна лексика. Шар неформальної лексики: розмовні слова і вирази, сленг, 

жаргонізми, вульгаризми, професіоналізми, діалектні слова і вирази; 

Шар формальної лексики: наукові або книжкові слова, терміни, архаїзми, варваризми, 

поетичні слова; Шар базової (нейтральної, загальновживаної) лексики. Питання вибору 

слова. Загальномовна та контекстуальна синонімія. Використання характерологічної 

лексики. 

Тема 2.  Стилістична класифікація німецької фразеології. 

Стилістичні та семантичні характеристики конотативної системи сучасної 

німецької фразеології. Стилістичні функції нейтральної та експресивної фразеології в 

тексті. Модифікація фразеологічних сполучень в тексті як засіб посилення стилістичного 

ефекту.  

Тема 3.   Стилістичне використання фонетичної організації німецької мови. 

Поняття ритмомелодики мови. Стилістичні функції інтонації. Асонанс, алітерація. 

Кредит 5. Лексичні особливості функціональних стилів німецької мови. 

Тема 1. Стиль і речення.  

Стилістичний порядок слів німецького речення. Поняття відокремлення та його 

варіанти. Лексико-синтаксичні фігури. Перерахування та його види. Повтор та його 

різновиди. Фігури контрасту. 

Тема 2. Функціональні стилі сучасної німецької мови. 

Лексико-синтаксична характеристика функціональних стилів. Офіційний та 

науковий стилі. Стиль художньої літератури. Газетний та журнальний стиль, стиль мас-

медіа. Стиль повсякденного спілкування. 

  

3. Рекомендована література 

Базова 

1.  Стилистика современного немецкого языка = Stilistik der deutschen 

Gegenwartssprache: Учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. / Н. А. Богатырева, 

Л.А.Ноздрина. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 336 с. 

2. Наер Н.М. Stilistik der deutschen sprache (Стилистика немецкого языка): Высшая 

школа, 2006 – 271 с.  

 

Допоміжна 
1. Разінкина н.М. Функціональна стилістика. М., 1989  

2. Брандес м.П. Практикум по стилістиці німецької мови. М., 1983  

3. Маслова в.А. Філологічний аналіз поетичного тексту. Мн., 1999  

4. Паремськая д.А. Стилістика німецької мови. Курс лекцій. Мн., 2004  

5. Brandes M.P. Stilistik der deutschen Sprache. М., 1990  

6. Riesel E, Schendels E. Deutsche Stilistik. М., 1975  

7. Gluschak T.S. Funktionalstilistik des Deutschen. Мn., 1981  

8. Sowinski G. Stilistik. Stuttgart,1991.  

4.     Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.  
5.     Засоби діагностики успішності навчання: перевірка виконання 

студентами творчих завдань,  проведення контрольних робіт, тестування, 

виконання самостійної роботи. 
 

 


