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Метою дисципліни «Стилістичні особливості текстів» є ознайомлення здобувачів вищої 
освіти з основами стилістичної організації тексту, типами стилістичних прийомів та засобів 
виразності; формування вмінь співвідносити усі мовні рівні твору та рівні його потенційної 
інтерпретації, а також навчитися активно вживати вербальні засоби виразності та стилістичні 
прийоми з урахуванням функціональних особливостей сучасної англійської мови, формування 
навичок лінгвістичного стилістичного аналізу англомовного тексту з урахуванням його стильових 
параметрів, а також стилістичних засобів образності та виразності.  

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. 
ПРН13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури, 
визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі. 
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: 

- методику лінгвістичного аналізу текстів різних типів та жанрів  
- як визначати засоби стилістичної виразності;  
- як аналізувати типові моделі та кліше, які демонструють функціонально-стильові особливості 
сучасної англійської мови.  
- Як характеризувати зміст одиниць та явищ мови, що становлять основу стилістичного аналізу;  

Здобувач вищої освіти вміє: 
- виокремлювати найсуттєвіші стилістичні характеристики англійської мови;  
- визначати у контекстах стилістичні прийоми різних рівнів та типів; 
- здійснювати філологічний аналіз текстів (художній, газетний, науковий);  
- орієнтуватися у експресивно-семантичних особливостях англійської мови, механізмах утворення 
та функціонування стилістично-маркованих одиниць.  
 

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. Функціональні стилі. 2 2  12 

2 Тема 2. Загальні риси аналізу тексту. 4 2  12 

3 Тема 3. Белетристика. 4 4  12 

4 Тема 4. Публіцистичний стиль. 2 4  12 

5 Тема 5. Стиль наукової прози. 2 4  12 

Всього 14 16  60 

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 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  

1. Функціональні стилі англійської мови.  
2. Відмінні мовні особливості основних функціональних стилів англійської мови.  
3. Офіційний стиль в сучасній англійській мові.  
4. Публіцистичний стиль в сучасній англійській мові.  
5. Науковий стиль сучасної англійської мови.  
6. Літературний розмовний стиль в сучасній англійській мові.  
7. Розмовні стилі в сучасній англійській мові. 
8. Загальні риси аналізу тексту. 
9. Схема аналізу англомовних текстів на лексичному рівні. 
10. Схема аналізу англомовних текстів на синтаксичному рівні.  
11. Схема аналізу англомовних текстів на фонетичному рівні.  
12. Схема аналізу англомовних текстів на морфологічному рівні.  
13. Текстова модальність.  
14. Заголовок тексту.  
15. Сюжет. 
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