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Метою дисципліни «Стилістика» є набуття базових знань студентів з основ стилістичної 
організації тексту, ознайомлення з типами стилістичних прийомів та засобів виразності, формування 
вмінь визначати функціональне навантаження кожного прийому зокрема та групи прийомів, 
знайомство з сучасними теоретико-методологічними засадами стилістики, формуванняуявлення про 
аналіз мотивів, ідей та імплікацій контекстів відносно стилістичних прийомів. 

Програмні результати навчання: 

ПРН02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 
ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
ПРН08. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, 
історію мов і літератур, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності. 
ПРН09. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, описувати 
соціолінгвальну ситуацію. 
ПРН10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів 
і стилів державною та іноземними мовами. 



ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і 
процеси, що їх зумовлюють. 
ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів 
різних стилів і жанрів. 
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 
уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти знає: 

- основні поняття стилістики; 
- як визначати теоретико-методологічні засади стилістики;  
- як аналізувати коло проблем стилістичних студій.  

Здобувач вищої освіти вміє: 
- визначати у контекстах стилістичні прийоми різних рівнів та типів;  
- встановлювати співвідношення мовних рівнів та засобів стилістичної виразності для кожного 
контексту;  
- визначати функціональне навантаження кожного прийому зокрема та групи прийомів;  
- аналізувати мотиви, ідеї та імплікації контестів відносно тих стилістичних прийомів, що 
визначають їхнє призначення;  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Назва тем, змістовних 
блоків та модулів 

Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійні 

1 2 3 4 5 6 
1 Тема 1. Generalities of 

Stylistics 
6 2  20 

2 Тема 2. Stylistic 
Lexicology 

6 2  20 

3 Тема 3. Phonetic and 
Graphic Expressive 
means and Stylistic 
devices 

6 2  20 

4 Тема 4. Morphological 
Stylistics 

6 2  20 

5 Тема 5. Stylistics 
Semasiology. Lexico-
semantic Stylistic 
devices 

4 2  10 

6 Тема 6. Stylistic 
Semasiology. Figures of 
Combination 

4 2  10 

7 Тема 7.  Stylistic 
Syntax. Syntactic 
Stylistic devices 

4 4  10 

8 Тема 8. Functional  
Styles   

4 4  10 

 Всього 40 20  120 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 

допомогою поточного та підсумкового контролю. 



Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем на поточних заняттях.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі екзамену, заліку. 
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ  

 
Style and stylistics 

1. The notion of stylistics as a branch of general linguistics. Types of stylistics and fields of investigation. 
The connection of stylistics with other branches of linguistics.   
2. The main stylistic notions: style, norm, form, text, context, speech, writing, expressive means, stylistic 
devices, image.  
3. Phonetic, morphological, lexical and syntactic expressive means of language.   
4. Phonetic, lexical and syntactic stylistic devices.   

 
Stylistic lexicology 

1. General considerations.  
2. Neutral words and common literary words.  
3. Special literary vocabulary: terms, poetic words, archaic words, barbarisms and foreignisms, 
neologisms.  
4. Common colloquial vocabulary.   
5. Special colloquial vocabulary: slang, jargonisms, professionalisms, dialectal words, vulgar words.   
6. Idioms. 

 
Phonetic and graphic expressive means and stylistic devices 

1. General considerations.   
2. Instrumentation means: alliteration, assonance, onomatopoeia, graphon, tone.   
3. Versification means: rhyme, rhythm.   
4. Graphic means: punctuation, orthography, type, text segmentation.    

 
Morphological stylistics 

1. The notion of transposition of parts of speech.   
2. Transposition of nouns.   
3. Stylistic use of the articles.   
4. Transposition of pronouns.   
5. Transposition of adjectives.   
6. Transposition of verbs.   
7. Transposition of pronoun. 
8. Stylistic use of numerals. 
9. Stylistic use of adverbs. 
10. Affixation and its expressiveness. 

Lexico-semantic expressive means and stylistic devices: figures of substitution 
1. General considerations.   
2. Figures of quantity:   
- hyperbole;   
- meiosis (litotes).   
3. Figures of quality:   
- metonymy (synecdoche, periphrasis, euphemism);   
- metaphor (antonomasia, personification, allegory, epithet);   
- irony.   



Lexico-semantic expressive means and stylistic devices: 
figures of combination 

1. General considerations.    
2. Figures of identity:   
- similie;   
- use of synonyms.  
3. Figures of contrast:   
- oxymoron; 
- paradox;   
- antithesis.  
4. Figures of inequality:   
-climax;   
- anticlimax;   
- zeugma;   
- pun.  
 

Stylistic syntax: syntactic expressive means and stylistic devices 
1. General considerations.   
2. Syntactic expressive means and stylistic devices of the English language:  
- based on reduction of the initial sentence model: ellipsis, aposiopesis, nominative sentences, asyndeton, 
apokoinu construction;   
- based on extension of the initial sentence model: repetition, enumeration, tautology, polysyndeton, "it is 
(was) he, who...", the emphatic verb "to do", parenthetic sentences;   
- based on change of word-order: inversion, detachment;   
- based on interaction of syntactic structures in context: parallel constructions;   
- based on transposition of meaning and connection of constituent parts: rhetoric questions, parceling.  
 

Functional styles of the English language 
1. General considerations.  
2. The belles-lettres style.  
3. Publicistic style. 
4. Newspaper style. 
5. Scientific Prose style. 
6. The style of official documents  
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1. Кухаренко В.А. Корнєлаєва Є.В. Конспект лекцій з дисципліни «Стилістика» для студентів 3-4 

курсів спеціальності 035 «Філологія» денної та заочної форм навчання. Одеса: ОНМУ, 2020. 
57 с. 

2. Кухаренко В.А., Смаглій В.М., Корнєлаєва Є.В. Методичні вказівки для практичних занять з 
дисципліни «Стилістика» для студентів 3-4 курсів спеціальності 035 «Філологія» денної та 
заочної форми навчання. Одеса: ОНМУ, 2020. 47 с. 

3. Кухаренко В.А., Смаглій В.М., Корнєлаєва Є.В. Методичні вказівки для самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Стилістика» для студентів 3-4 курсів спеціальності 035 «Філологія» 
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Інформаційні ресурси  

1. Bartleby – your guide to better learning URL: https://www.bartleby.com/ 
2. Harris Robert. A Handbook of Rhetorical Devices. URL: https://www.virtualsalt.com/rhetoric.htm  
3. Learn faster. Stay motivated. Study smarter. URL:   https://study.com/academy/lesson/literary-

devices-definition-examples-quiz.html  
4. Lifelong learning. URL: https://www.thoughtco.com/stylistics-language-studies-1692000 
5. Literary Devices URL: https://literarydevices.net/#   
6. Oxford Learner`s Dictionaries URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
7. Urban Dictionary URL: http://www.urbandictionary.com 

 

 

 


