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Силабус 

 

з вибіркової професійно-орієнтованої 

дисципліни підготовки бакалавра 

Стилістика основної іноземної мови 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалавр) 

Рік навчання ІІІ, семестр V 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: англійська/українська 

Звітність: іспит 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

к. філол. н., доц. Артеменко Юлія Олександрівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Artemenko.pdf  

Контактна інформація Ел. адреса: yulia.artemenko@gmail.com 

Телефони: +38(068)4392148 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher  

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Стилістика основної іноземної 

мови» є формування навичок лiнгвiстичного стилiстичного аналізу 

англіськомовного текстуз урахуванням його стильових параметрiв, а також 

образностi та виразностi. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стилістика основної 

іноземної мови» є 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. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна: ІК1. Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та 

практичні завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, 

або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи 

наук, що формують лінгвістику. 

http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Artemenko.pdf
mailto:yulia.artemenko@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
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Загальні, а саме: ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних 

світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності; 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; ЗК3. Екологічність 

мислення та соціальна відповідальність; ЗК6. Навички використання 

інформаційних та комунікативних технологій; ЗК8. Здатність визначати, 

формулювати і вирішувати проблеми. 

Спеціальні (фахові), а саме: ФК1. Володіння основними поняттями 

перекладознавства як міждисциплінарної галузі знань; розуміння істотних рис 

перекладу як виду комунікативної діяльності у різних її типах; знання 

історичних особливостей перекладацького процесу, еволюції принципів та 

прийомів перекладу; поглиблені знання принципів та методів української школи 

перекладу у їхній історичній динаміці; ФК2. Уміння застосовувати фахові знання 

на практиці; ФК3. Знання сучасних загальних теорій перекладу, що визначають 

стратегії перекладу та розглядаються із двох головних позицій: жанри 

перекладної літератури і жанрово-інформаційна домінанта оригінальних текстів, 

що визначає методи перекладу; уміння розрізняти типи текстів і види їх 

перекладу; ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад різностильових 

текстів високого рівня складності; вміння здійснювати перекладацький аналіз 

тексту, ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць, застосовувати 

лексико-граматичні трансформації; знання правил перекладу кліше, реалій, 

фразеологічних одиниць, суспільно-політичної термінології тощо; 

ФК7. Володіння методами і прийомами дослідження мов та здатність 

застосовувати їх у лінгвістичних і перекладознавчих дослідженнях; вміння 

проводити лінгвостилістичний та перекладознавчий аналіз різножанрових 

текстів (оригіналів і перекладів); знання базової термінології перекладознавства, 

правил бібліографічного опису; володіння навичками академічного письма; ФК8. 

Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні 

періоди розвитку мов і літератур, що вивчаються; ФК9. Здатність до збирання й 

аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних 

фактів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

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; 
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• орієнтуватися у експресивно-семантичних англійської особливостях мови, 

механізмах утворення та функціонування стилістично-маркованих одиниць. 

 

Структура курсу 

 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
Р

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Загальні положення стилістики 

2 2 8 

Тема 1. Предмет і завдання 
стилістики, концептуальний і 
термінологічний апарат 
сучасних напрямків 
стилістичних досліджень 

Розглянути предмет і завдання 

стилістики, концептуальний і 

термінологічний апарат 

сучасних напрямків 

стилістичних досліджень. 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, тести 

2 2 8 
Тема 2. Функціональні стилі 
англійської мови 

Засвоїти функціональні стилі 

англійської мови. 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, тести 

2 2 8 
Тема 3. Фонетичні й графічні 
засоби виразності й 
стилістичні фігури 

Засвоїти фонетичні й графічні 

засоби виразності й 

стилістичні фігури 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, тести 

2 2 8 
Тема 4. Морфологічна 

стилістика 
 

Розглянути об’єкт та предмет 

морфологічної стилістики 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, тести 

4 2 12 
Тема 5. Стилістична 

лексикологія 

Розглянути об’єкт та предмет 

стилістичної лексикології 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, тести 

2 2 8 
Тема 6. Стилістичний 

синтаксис 

Розглянути об’єкт та предмет 

стилістичного синтаксису 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, тести 

Змістовий модуль 2. Стилістична семасіологія 

6 4 20 

Тема 7. Стилістична 
семасіологія. Лексико-
семантичні стилістичні 
засоби. Стилістичні фігури 

Розглянути об’єкт та предмет 

стилістичної семасіології. 

Засвоїти лексико-семантичні 

стилістичні засоби та 

стилістичні фігури 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, тести 
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Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

№ 

з/

п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

практичних 

занять 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

Правильність і вчасність 

виконання 

2 Самостійне 

опрацювання 

теоретичних 

питань 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

Самостійність, 

правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з 

тем 

Наприкінці тем: 

http://krnu.org/course/view.php?id=

794  

Правильність, вчасність 

виконання 

4 Іспит Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

Правильність, 

логічність, відповідність 

поставленому завданню 

 

При оцінюванні роботи студента враховується наступне: 

 

1. Відвідування лекційних і практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях. 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D задовільно  

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://krnu.org/course/view.php?id=794
http://krnu.org/course/view.php?id=794
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
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60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.). Пропущені заняття 

необхідно відпрацювати. Для цього студент має виконати індивідуальні завдання 

за пропущеними темами http://krnu.org/course/view.php?id=794. 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Викладач, у свою чергу, є 

тактовним у власному ставленні до студентів.  

3. Академічна доброчесність. 

До відома студентів обов’язково доводиться наступна інформація: 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

 

Методичне забезпечення 

 

 http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/stylistyka-osnovnoyi-inozemnoyi-movy  

 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Силабус. 

4. Курс лекцій з дисципліни. 

5. Методичні вказівки щодо практичних занять. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

7. Завдання до комплексних контрольних робіт. 

8. Питання до іспиту. 

9. Засоби діагностики знань: вправи, завдання, тести. 

10.  Критерії оцінювання. 

 

 

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=794
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/stylistyka-osnovnoyi-inozemnoyi-movy
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Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Москва: Флинта, 

Наука, 2002. 384 с. 

2. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний 

аналіз. Вінниця: Нова книга, 2004. 240 с. 

3. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Вінниця: Нова книга, 2004. 272 с. 

4. Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови. Вінниця: Нова 

книга, 2003. 160 с. 

5. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. 

Стилистика английского языка. К.: Выща школа, 1991. 272 с. 

6. Galperin I. R. Stylistics. Vinnytsia: Nova knyha, 2005. 223 p. 

 

Допоміжна 

 

1. Артеменко Ю.О. Reconstruction of the author’s metaphor: linguo-cognitive 

analysis. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання 

перекладу: тези доповідей Х наукової конференції з міжнародною участю. 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С. 13–14. 

2. Артеменко Ю.О. Відтворення ідіостилю Маркуса Зузака в українському 

перекладі роману “TheBookThief”. Південний архів (філологічні науки). 

Вип. 73. Херсон, 2018. С. 180–186. 

3. Артеменко Ю.О. Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі 

Маркуса Зузака «Крадійка книжок» і його українському перекладі. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Вип. 1. Херсонський 

державний університет, 2017. С. 8–12. 

4. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка. Москва: 

ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ», 2003. 221с. 

5. Федоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. Москва: 

Наука, 1971. 217 с. 

6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. К.  Либідь, 1993. 120 с. 

7. Чуковский К. Высокое искусство. Москва: Терра – Книжный клуб, 2001. 

150 с. 
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