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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Модулів – 2 

                   

Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 
 

Нормативна 

(за вибором) 

Рік підготовки: 
(курс) 

Спеціальність  

035 Філологія 

Змістових модулів – 2 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 
5-й 

Загальна кількість 

годин –108 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8,8 

Лекції 

20 

 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 

 

Практичні, 

семінарські 
 

10 

Лаборатор

ні 
 

 

Самостійна 

робота 
 

60 

  

Вид контролю:  

іспит 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40:60 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів = 3 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування навичок лінгвістичного стилістичного аналізу англомовного 

тексту з урахуванням його стильових параметрів, а також стилістичних  засобів 

образності та виразності. 

 

Завдання: засвоєння базових понять та категорій стилістики, інструментарію 

лінгвістичного аналізу текстів різних жанрів і стилів з урахуванням  

функціонально-стилістичних характеристик; виявлення закономірностей 

практичної роботи з текстами різних жанрів. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

знати:  

 теоретичні засади стилістики англійської мови, актуальні проблеми 

сучасних стилістичних досліджень; 

 методику лінгвістичного та перекладознавчого аналізу текстів різних типів 

та жанрів; 

 зміст одиниць та явищ мови, що становлять основу стилістичного аналізу; 

 принципи виділення ізоморфних та аломорфних рис одиниць і явищ 

стилістичного характеру;  

 концептуальний та термінологічний апарат сучасних напрямків 

стилістичних досліджень англійської мови; 

 

вміти:  

 виокремлювати найсуттєвіші стилістичні характеристики англійської мови; 

 користуватись різноманітними методами та засобами, за допомогою яких 

можна ідентифікувати структуру й виражальні засоби англійської мови;  

 на основі аналізу стилістично маркованих одиниць робити висновки про ті 

чи інші процеси в англійській мові; 

 проводити стилістичний аналіз тексту з обґрунтуванням запропонованих 

засобів перекладу; 

 орієнтуватися у експресивно-семантичних англійської особливостях мови, 

механізмах утворення та функціонування стилістично-маркованих одиниць. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1.  

Загальні положення стилістики. 

Змістовний модуль 2.  

Стилістична семасіологія. 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р

. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Загальні положення стилістики 

Тема 1.Предмет і 

завдання стилістики, 

концептуальний і 

термінологічний 

апарат сучасних 

напрямків 

стилістичних 

досліджень  

7 2 1  4      

Тема 2. 

Функціональні стилі 

англійської мови 

9 2 1  6      

Тема 3. Фонетичні й 

графічні засоби 

виразності й 

стилістичні фігури 

17 4 1  12      

Тема 4. 

Морфологічна 

стилістика 

9 2 1  6      

Тема 5. Стилістична 

лексикологія 

8 2 2  4      

Тема 6. Стилістичний 

синтаксис 

14 4 2  8      

Разом за змістовим 

модулем 1 

64 16 8  40      

Змістовий модуль 2. Стилістична семасіологія 

Тема 7.Стилістична 

семасіологія. 

Лексико-семантичні 

стилістичні засоби. 

Стилістичні фігури 

26 4 2  20      

Разом за змістовим 

модулем 2 

26 4 2  20      

Усього годин 90 20 10  60      

 



5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Предмет та задачі стилістики. Типи стилістики. Зв'язок стилістики з 

іншими лінгвістичними дисциплінами. Поняття функціонального 

стилю, норми, форми, тексту, контексту, образу, виражального 

засобу і стилістичної фігури. Функціональні стилі англійської мови. 

Офіційно-діловий, публіцистичний, газетний, художній стилі. 

Літературний і розмовний стилі, різновиди розмовного стилю. 

2  

2 Стилістична лексикологія. Нейтральні й загальновживані слова. 

Спеціальний вокабуляр: терміни, архаїзми, поетоніми, варваризми й 

запозичення, неологізми. Колоквіалізми, стійкі словосполучення. 

Морфологічна стилістика. Поняття транспозиції частин мови. 

Транспозиція іменників, займенників, прикметників, дієслів. 

Вживання артиклю у стилістичній функції. 

2  

3 Фонетичні й графічні виражальні засоби і стилістичні фігури. 

Алітерація, асонанс, ономатопія, тон. Пунктуація, орфографія,  

шрифт, сегментація тексту. 

2  

4 Стилістична семасіологія. Лексико-семантичні стилістичні засоби. 

Тропи і фігури. Фігури заміщення: фігури якості (метонімія, 

метафора, іронія) та фігури кількості (гіпербола, мейозис). Фігури 

сумісності: фігури ідентичності (порівняння, синоніми), фігури 

протилежності (оксиморон, антитеза), фігури нерівності 

(кульмінація, спад, зевгма, каламбур) 

2  

5 Стилістичний синтаксис. Синтаксичні виражальні засоби і 

стилістичні прийоми: еліпсис, апозеопезис, номінативні речення, 

асиндетон, полісиндетон,  повтор, перерахування, тавтологія, 

емфаза, парантеза, інверсія, відокремлення, паралелізм, риторичне 

питання, парцеляція. 

2  

 Усього  10  

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Предмет і завдання стилістики, концептуальний і 

термінологічний апарат сучасних напрямів 

стилістичних досліджень 

4  

2 Функціональні стилі англійської мови 6  

3 Фонетичні й графічні засоби виразності й стилістичні 

фігури 

6  

4 Морфологічна стилістика 4  

5 Стилістична лексикологія  12  

6 Стилістичний синтаксис 8  

7 Стилістична семасіологія. Лексико-семантичні 

стилістичні засоби. Стилістичні фігури 

20  

 Усього 60  

 



7. Методи навчання 

 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійного пошуку студентів;  

3. управління навчальною діяльністю;  

4. реалізація контролю за успішністю студентів. 

 

8. Методи контролю 

 
1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; усна 

відповідь як елемент складання іспиту. 

2. Метод письмового контролю: тести, написання реферату, виконання 

письмового завдання як елемент складання іспиту. 

3. Метод самоконтролю.  

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Відвідування лекцій 10 

Відвідування практичних занять 15 

Робота на практичних заняттях 40 

Підсумкова контрольна робота 20 

Іспит 15 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 



10. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Стилістика основної іноземної 

мови” для студентів зі спеціальності 035 Філологія. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Стилістика 

основної іноземної мови” для студентів зі спеціальності 035 Філологія. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Стилістика 

основної іноземної мови” для студентів зі спеціальності 035 Філологія. 

4. Роздатковий матеріал. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка / 

И. В. Арнольд. – М. : Флинта, Наука, 2002. – 384 с. 

2. GalperinI. R. Stylistics / I. R. Galperin. – Vinnytsia : Novaknyha, 2005. – 223 p. 

3. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз / 

Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240 с. 

4. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова 

книга, 2004. – 272 с. 

5. Кухаренко В. А.Практикум зі стилістики англійської мови / 

В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с. 

6. Мороховский  А.Н. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, 

О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. – К. : Выща школа, 1991. 

– 272 с. 

Допоміжна 

1. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка / Ю. М. Скребнев. – 

М. : ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 

221с. 

2. Федоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики / 

А. В. Федоров. – М. : Наука, 1971. – 217 с. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д. Пономарів. – 

К. : Либідь, 1993. – 120 с. 

4. Чуковский К. Высокое искусство / Корней Чуковский. – М. : Терра – 

Книжный клуб, 2001. – 150 с. 

14. Інформаційні ресурси 

1. Словники, енциклопедії, архіви 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp 

http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch 

http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx 

http://www.onelook.com/ 

http://www.pcukraine.org/ 

 

http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp
http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx
http://www.onelook.com/
http://www.pcukraine.org/

