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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     
1 Тема 1. Стилістична семасіологія. 

Лексико-семантичні стилістичні засоби.  
7 7  40 

2 Тема 2. Стилістична семасіологія. 
Лексико-семантичні стилістичні засоби. 

7 7  40 

3 Тема 3. Стилістичний синтаксис. 
Синтаксичні виражальні засоби і 
стилістичні прийоми. 

8 8  40 

4 Тема 4. Функціональні стилі англійської 
мови. 

8 8  40 

 Всього 30 30  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.  
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ  

 
1. Розмовний стиль.  
2. Ситуативна прикріпленість розмовного мовлення 
3. Реклама. Функціонально-стилістичний статус рекламного тексту.  



4. Форми, види та жанри реклами.  
5. Лінгвістичні та культурні аспекти стилетворення. 
6. Порівняльна характеристика функціональних стилів. 
7. Художнє (поетичне) мовлення. 
8. Співвіднесеність між однотипними стилями англійської та української мов.  
9. Взаємодія стилів всередині порівняльних мов.  
10. Особливості нейтрального стилю англійської та української мов.  
11. Поетизми.  
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