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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5  
Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 

Нормативна 

 

Загальна кількість 

годин - 150 

Напрям підготовки  

 

6.020303 Філологія* 

Мова і література 

(німецька) 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 18 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

 100 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і роботи 

становить: (33%/67%). 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс “Стилістика“  узагальнює і систематизує з комунікативної точки зору раніше 

придбані студентами знання з окремих лінгвістичних дисциплін: лексикології, практичної і 

теоретичної граматики, фонетики, мовознавстві, літературі.  Основна його мета - 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 в різних умовах спілкування. 

Завданнями курсу стилістики є: 

- ознайомлення студентів з арсеналом стилістичних засобів німецької мови і їх виразними 

можливостями; 

 - вироблення первинних навиків свідомого і цілеспрямованого відбору їх для певної 

комунікативної мети;  

- розвиток у студентів науково-лінгвістичного мислення, уміння орієнтуватися у науковій 

лінгвістичні інформації, використовувати теоретичні знання з курсу в аналізі мовних 

явищ, у практичному викладанні німецької мови, а також для розуміння природи мовних 

явищ;  

- засвоєння основної лінгвістичної термінології. 

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. 

2. Програма 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 характерилогічної 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. Структура навчальної дисципліни 

№ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма  

усього У тому числі 

Лекції  Практичні  Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

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

      

1 

Стилістика як розділ 

мовознавства та 

дисципліна. 
16 2 4 10 

2 Визначення стилю як 

мовного явища. 
16 2 4 10 

3 Стилістичне значення 

слова. 
14 2 2 10 

4 Стильові риси. Проблема 

класифікації. 
14 2 2 10 

 Разом за кредит 60 8 12 40 

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

словникового складу сучасної 

німецької мови. 
20 2 4 14 

2 Стилістична класифікація 

німецької фразеології. 

Контрольна робота №1 
20 2 4 14 

3 Стилістичне використання 

фонетичної організації 

німецької мови 

20 2 4 14 

 Разом за кредит 60 6 12 42 



Кредит 5. Лексичні особливості функціональних стилів німецької мови. 

1 Стиль і речення. 15 2 4 9 

2 Функціональні стилі сучасної 

німецької мови. Контрольна 

робота № 2 

15 2 4 9 

 Разом за кредит 30 4 8 18 

 Усього годин: 150 18 32 100 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Стилістика як розділ мовознавства та дисципліна. 4 

2 Визначення стилю як мовного явища. 4 

3 Стилістичне значення слова. 2 

4 Стильові риси. Проблема класифікації. 2 

5 Стилістичні особливості словникового складу сучасної німецької 

мови. 
4 

6 Стилістична класифікація німецької фразеології. Контрольна 

робота №1 
4 

7 Стилістичне використання фонетичної організації німецької мови 4 

8 Стиль і речення. 4 

9 Функціональні стилі сучасної німецької мови. Контрольна робота 

№ 2 

4 

 Разом 32 

 

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Стилістика як розділ мовознавства та дисципліна. 10 

2 Визначення стилю як мовного явища. 10 

3 Стилістичне значення слова. 10 

4 Стильові риси. Проблема класифікації. 10 

5 Стилістичні особливості словникового складу сучасної німецької 

мови. 
14 

6 Стилістична класифікація німецької фразеології.  14 

7 Стилістичне використання фонетичної організації німецької мови 14 

8 Стиль і речення. 9 

9 Функціональні стилі сучасної німецької мови.  9 

 Разом 100 

7. Методи навчання 

1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, творчі 

завдання. 

2. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

3. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, пошукова 

робота в Інтернеті. 

4. Методи навчання за джерелом знань поділяють на словесні, наочні, практичні. 

5. Словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж. 

8. Методи контролю 



Цілі та зміст цих видів контролю відповідають цілям та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами контрольних 

завдань зумовлено обраними видами контролю і є зручним і практичним. Результати 

контролю виступають показниками успішності студентів, які можна співвіднести з 

очікуваними навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою.  

Поточний контроль:  

Усний контроль: опитування теоретичного матеріалу з теми, що вивчається. Письмовий 

контроль: різні види тестів з метою перевірки якості вивчення граматичних правил. 

Підсумковий контроль здійснюється за допомогою контрольної роботи (КР) наприкінці 

певних кредитів.  

Підсумковий контроль знань студентів включає результати поточного контролю. У 

процесі вивчення кредитів студенти можуть набрати 100 балів за кожний кредит 

(виконання самостійної роботи, опитування теоретичного матеріалу та виконання 

практичних завдань з індивідуальної роботи.) 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти                                                                       

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумков

ий тест 

(екзамен) 

Сум

а 

Кредит 1-2 Кредит 3-4 Кредит 5 

120 500 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 

 

50 50 50 50 50 50 

40 

КР-

60 

40 

   40 

КР-

20 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

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 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до підсумкового контролю та виконання індивідуальних 

завдань. 

2. Перелік основних термінів та понять з дисципліни 

3. Питання для самоконтролю за темами. 

4. Дидактичний роздавальний матеріал, ілюстративні матеріали, схеми, таблиці до 

різних тем. 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Ляшенко Т. С.Функціональна стилістика німецької мови. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 

2. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 1977.  

3. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. – M., 1963. 

4. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. 

5. Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. 



6. LysetskaN. Funktionalstilistik . – Луцьк, 2009. 

Допоміжна 
1. 1. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка.– М.: Высшая школа, 1990.  

2. Кожина М. Н. К основаниям функциональной стилистики. - Пермь, 1968. 

3. Ляшенко Т. С.Функціональна стилістика німецької мови. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 

4. Сильман Т. И. Проблемы синтаксической стилистики. – Л., 1967.  

5. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 1977.  

6. Fleischer W., Michel G., Starke G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. 2.Aufl.–

Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1996.  

7. Glušak T. S. Funktionalstilistik des Deutschen. – Minsk, 1981. 

8. Gulyga I. W., Natanson M. D. Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Москва-

Ленинград, 1969. 

9. Konrad R. Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini. – Leipzig, 1981. 

10. Krahl S., Kurz J. Kleines Wörterbuch der Stilkunde, Leipzig 1977. 

11. Möller G. Praktische Stillehre. – Leipzig, 1970.  

12. Naer N. M., Stilistik der deutschen Sprache, Москва „Высшаяшкола” 2006. 

13. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – Moskau, 1963.  

14. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache, Moskau 1974. 

15. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik, Moskau 1975. 

16. Scharnhorst J. Stilfärbung, Stilwert, Stilschicht. // Sprachpflege. – H. 1/4. – 1974. – S. 

1-7, 75 – 82. 

13. Інформаційні ресурси 
1. http://ebooktime.net/ 

2. http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

3. http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1387:2011-

08-06-10-07-59&catid=21:2009-11-23-13-45-04&Itemid=37 
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