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ВСТУП 

Курс «Практична стилістика» є складовою частиною циклу дисциплін 

професійної та практичної підготовки студентів спеціальності 061 

«Журналістика». 

Основний зміст дисципліни полягає у вивчення стилів і стилістичної 

системи літературної мови, композиційно-мовленнєвої структури стилів, 

функціонування літературної мови у різних сферах спілкування. Курс 

навчання здійснюється з урахуванням послідовності викладу матеріалу. 

Систематизація та повторення матеріалу здійснюється з дотриманням одного з 

основних методичних принципів: від простого до складного з поступовим 

наростанням складності. 

Навчальна програма дисципліни «Практична стилістика» складається на 

основі ОПП. 

        Дисципліна «Практична стилістика» надає студентам основні базові 

знання зі стилістичну систему національної мови, її зміст та сутність, смислові 

й експресивні відтінки виразів мови та композиційно-мовленнєвої структури 

стилів. 

 

1. Мета навчальної дисципліни: 

Мета дисципліни полягає у формуванні системних знань зі стилістики як 

галузі мовознавства,  стилістичної системи національної мови, її змісту та 

сутності.  

 

2. Зміст навчальної дисципліни: 

Загальна стилістика Стилі і форми мовлення.Стилістика мовних одиниць. 

Культура мови і стилістика. 

 

3. Значення та місце дисципліни в навчальному процесі: 

         Дисципліна «Практична стилістика» вивчається після курсу «Українська 

мова у професійному спілкуванні». 



 

4. Види занять з дисципліни: 

Лекційні та практичні заняття. 

 

5. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

– стилістичну систему національної мови, її зміст та сутність;  

– смислові й експресивні відтінки виразів мови;  

– композиційно-мовленнєвої структури стилів. 

Вміти: 

– визначати різновиди(типи) літературної мови; 

– здійснювати компаративний аналіз засобів і шляхів організації, 

використання виразових, зображувальних засобів мови в різних стилях. 

 

6. Загальний зміст дисципліни 

Розділ I  Загальна стилістика. 

Тема 1.Мова як джерело стилістичних знань. Сучасна українська літературна 

мова як основа практичної стилістики.  

Тема 2. Основні терміни практичної стилістики. Стилістичний аналіз мовних 

одиниць. Стилістика мови і стилістика мовлення. 

 Тема 3. Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення). Об'єктивне і 

суб'єктивне в практичній стилістиці.  

Тема 4. Стилістична норма в мові й у мовленні. Стиль мови і стиль мовлення.  

Тема 5. Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів. Стилістично марковані і 

стилістично немарковані мовні одиниці. 

Розділ IІ Стилі і форми мовлення. 

Тема 6. Теоретична і практична стилістика. Загальна характеристика стилів 

мови і мовлення.  



Тема 7. Структура і функції усного й писемного мовлення. Загальна 

характеристика лексичної стилістики. Стилістичні можливості 

загальновживаної лексики. Стилістично обмежена лексика. 

Тема 8. Лексико-семантичні групи слів і їх стилістика. Стилістичні функції 

засобів словотвору.  

Тема 9. Морфологічні засоби стилістики. Статистичні основиморфологічної 

стилістики. 

7. Приблизний перелік практичних занять 

1. Мова як джерело стилістичних знань. Сучасна українська літературна 

мова як основа практичної стилістики. 

2. Основні терміни практичної стилістики. Стилістичний аналіз мовних 

одиниць. Стилістика мови і стилістика мовлення. 

3. Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення). Об'єктивне і 

суб'єктивне в практичній стилістиці. 

4. Стилістична норма в мові й у мовленні. Стиль мови і стиль мовлення. 

5. Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів. Стилістично марковані і 

стилістично немарковані мовні одиниці. 

6. Теоретична і практична стилістика. Загальна характеристика стилів мови і 

мовлення. 

7. Структура і функції усного й писемного мовлення. Загальна 

характеристика лексичної стилістики. Стилістичні можливості 

загальновживаної лексики. Стилістично обмежена лексика. 

8. Лексико-семантичні групи слів і їх стилістика. Стилістичні функції 

засобів словотвору. 

9. Морфологічні засоби стилістики. Статистичні основи морфологічної 

стилістики. 

10.  Стилістичні особливості конкретних, абстрактних і матеріально-

речовинних іменників. Стилістичні особливості загальних і власних 

іменників. 



11.  Стилістична спроможність прикметників. Стилістичні властивості 

дієслова. Стилістичне використання числівників і займенників. 

Стилістичне вживання прислівників. 

12.  Стилістика службових слів. Стилістика прийменників. Стилістика 

сполучників. Стилістика часток. Стилістика вигуків. 
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8.Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 9. Засоби діагностики успішності навчання: домашні, індивідуальні 

завдання,   письмові роботи, усне опитування. 
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