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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Стилістика української 

мови» складена Корнієнко І.А. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму 6.020303 Філологія*. (Українська мова і література).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: друковані мовознавчі джерела, 

присвячені вивченню об’єкта стилістики (реальних функцій усіх одиниць української 

літературної мови; сукупність знань про мову, про її стилістичні (функціональні) 

можливості. Предмет стилістики має не тільки об’єктивний характер (бо об’єктивно існує 

об’єкт стилістики – вся система реальних мовних одиниць), а й суб’єктивний, оскільки 

кожен мовець більшою чи меншою мірою своєрідно користується мовними одиницями з 

властивими кожній із них функціями. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана з літературознавством, 

мистецтвознавством, із загальним мовознавством, теорією перекладу, психологією, 

сучасною українською літературною мовою (розділами: фонетикою, фонологією, 

лексикою, семасіологією, фразеологією, граматикою, морфологією, синтаксисом), 

культурою мови та іншими суспільними дисциплінами. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета курсу: практично оволодіти стилістикою сучасної української мови в 

поліфункціональній формі, а також закономірностями, що визначають використання 

виражальних засобів відповідно до стилістичних норм. 

1.2. Завдання курсу: 

- поглибити, закріпити, систематизувати й узагальнити знання зі стилістики сучасної 

української мови; 

- поглибити знання про формування, становлення й розвиток функціональних стилів 

української мови в різних сферах спілкування; 

- формувати вміння й навички визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах 

усіх стилів; 

- формувати вміння вільного користування обома формами української мови − усною і 

писемною, дотримуючись норм літературної мови; 

- навчати студентів вільно, зв’язно, логічно, точно, доречно й виразно викладати свої 

думки, користуючись багатством і різноманітністю мовних засобів відповідно до 

функціональних стилів сучасної української мови; 

- прищеплювати студентам навички й уміння творчої самостійної роботи в процесі 

підготовки до практичних і семінарських занять зі стилістики української мови; 

-  формувати уміння та навички опрацювання науково-лінгвістичної літератури. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
- володіння сучасною українською мовою в її літературній формі, розуміння її 

стилістичного різноманіття; 

- володіння методами і прийомами створення різних видів і типів текстів; 

- володіння методами і прийомами аналізу, інтерпретації та трансформації різних видів і 

типів текстів; 

- уміння використовувати наукову, довідкову, методичну літературу з сучасної 

української мови; 

- володіння навичками бібліографічного розшуку; знання основних бібліографічних 

пошукових систем, володіння прийомами бібліографічного опису різних джерел; 

- володіння сучасними методами і прийомами опрацювання інформації в галузі 

професійної діяльності.  

ІІ. Фахові:  
- уміння з’ясовувати предмет стилістики сучасної української мови та основні поняття, 

пов’язані з цим курсом; 

- -уміння характеризувати процес формування, становлення й розвитку функціональних 



стилів української мови в різних сферах спілкування; 

- уміння визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів; 

- навчати студентів вільно, зв’язно, логічно, точно, доречно й виразно викладати свої 

думки, користуючись багатством і різноманітністю мовних засобів відповідно до 

функціональних стилів сучасної української мови. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 год./4 креди ECTS. 

2. Інформаційний обсяг дисципліни 

Денна форма навчання 

Кредит 1. Стилістика мови. Фоностилістика.  

Тема 1. Стилістика мови як наука та навчальна дисципліна. Стильові різновиди сучасної 

української мови. 

Методи і прийоми стилістичної науки. Структура та система стилістики. Основні 

завдання стилістики сучасної української мови. Принципи (критерії) виділення мовних 

стилів. Поняття “підстиль”, “жанр”. Сфера використання, призначення, головні ознаки та 

мовні засоби наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів. Специфіка 

художнього стилю української мови. Підстилі художнього стилю (за родами і жанрами 

літератури), їх мовні засоби. Образність мови художнього твору (тропи та стилістичні 

фігури). Поняття “індивідуальний стиль письменника”, “стиль літературного напряму”. 

Лексико-фразеологічний рівень розмовного мовлення. Синтаксичні особливості 

розмовного стилю. Становлення конфесійного стилю в українській мові. Біблія – основа 

конфесійного стилю. Мовні особливості культових текстів. 

Тема 2. Фоностилістика як наука. 

Фоностилістика як розділ стилістики української мови. Етапи становлення 

фоностилістики. Евфонічні тенденції української мови. Стилістична роль 

звуковідтворюючих елементів української мови. Стилістичні функції звукових повторів, 

алітерацій та асонансів у художньому стилі. Ритм, порядок слів, інтонація, пауза, рима як 

стилістичні засоби. 

Кредит 2. Лексична стилістика. 

Тема 1. Лексичні засоби стилістики. 

Загальна характеристика лексичної стилістики. Стилістичні можливості 

загальновживаної лексики. Стилістично обмежена лексика. Стилістичне значення 

полісемії. Пряме й переносне значення слів. Моносемічні та полісемічні слова. Система 

тропів української мови. Лексичні синоніми. Ідеографічні та стилістичні синоніми. 

Стилістичні можливості загальновживаних та контекстуальних синонімів. Синонімічні 

дублети. Перифрази та евфемізми. Стилістичні можливості антонімії. Стилістичний 

потенціал омонімів. Повні та часткові омоніми. Міжмовна омонімія. Паронімія як 

стилістичний засіб і як вада тексту. Слова іншомовного походження у стилістичному 

аспекті. Інтернаціоналізми, запозичення та власне іншомовні слова. Професіоналізми. 

Мовні й стилістичні функції жаргонізмів та арготизмів. Стилістичний потенціал 

спеціальної та хронологічно маркованої лексики.  

Тема 2. Фразеологізми у різних функціональних стилях. 

Поняття фразеологізму. Різновиди фразеологізмів. Класифікація фразеологізмів за 

джерелами виникнення (міжстильові, фольклорні, розмовно-побутові та книжні). 

Структурно-семантична класифікація фразеологізмів (фразеологічні зрощення, єдності та 

сполучення). Класифікація фразеологізмів за функціональними ознаками (прислів’я, 

приказки, крилаті вислови, афоризми, максими тощо). Типи видозмін фразеологічних 

одиниць. 

Кредит 3. Граматична стилістика.  

Тема 1. Стилістичні можливості граматичної стилістики. 

Суть поняття “граматична стилістика”. Стилістичні можливості словотворення. 

Стилістична роль афіксації у різних функціональних стилях. Семантико-стилістичні 

значення і відтінки слів (тексту), що творяться словоскладанням, складанням коренів і 



основ, абревіацією. Слова, творені морфолого-синтаксичним способом: стилістичний 

коментар. 

Тема 2. Стилістичні можливості частин мови. 

Стилістичні можливості іменних частин мови. Стилістична характеристика 

дієслова. Стилістичні аспекти дієслівних категорій (часу, особи, способу). Стилістична 

своєрідність прислівників. Стилістичні можливості службових частин мови та вигуків. 

Кредит 4. Стилістичний синтаксис. Стилістичні фігури, стилістичні прийоми та 

засоби сміхової культури. 

Тема 1. Стилістичні можливості простого речення.  

Поняття синтаксеми. Стилістичні можливості простого речення за модальністю. 

Стилістика членів речення. Стилістичні можливості простого речення. Стилістичний 

потенціал односкладних речень у різних стилях. Стилістичні особливості неповних речень 

у різних стилях. Стилістичні можливості простого ускладненого речення. Стилістика 

речень з однорідними членами. Стилістичні фігури на основі однорідності. Стилістичні 

можливості речень з відокремленими членами. Стилістика речень із вставними і 

вставленими одиницями. Стилістичні можливості речень із звертанням. Звертання-

речення.  

Тема 2. Стилістичні особливості складного речення.  

Стилістичні можливості складносурядних, складнопідрядних та безсполучникових 

речень у різних стилях. Види складних синтаксичних конструкцій, їх роль у різних стилях. 

Період у синтаксичній стилістиці. Період як риторична фігура, його структура та види. 

Тема 3. Стилістичні фігури. 

Роль стилістичних фігур у текстах різних стилів сучасної української мови. 

Синтаксична характеристика та стилістичні можливості стилістичних фігур. Стилістичні 

можливості фігур, експресивність яких створюється  за рахунок особливостей 

розташування слів. Стилістичні особливості фігур, експресивність яких створюється  за 

рахунок порушення правил побудови тексту. Стилістичні прийоми та засоби сміхової 

культури. 

Заочна форма навчання 

Кредит 1. Стилістика мови. Фоностилістика.  

Тема 1. Стилістика мови як наука та навчальна дисципліна. Стильові різновиди сучасної 

української мови. 

Методи і прийоми стилістичної науки. Структура та система стилістики. Основні 

завдання стилістики сучасної української мови. Принципи (критерії) виділення мовних 

стилів. Поняття “підстиль”, “жанр”. Сфера використання, призначення, головні ознаки та 

мовні засоби наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів. Специфіка 

художнього стилю української мови. Підстилі художнього стилю (за родами і жанрами 

літератури), їх мовні засоби. Образність мови художнього твору (тропи та стилістичні 

фігури). Поняття “індивідуальний стиль письменника”, “стиль літературного напряму”. 

Лексико-фразеологічний рівень розмовного мовлення. Синтаксичні особливості 

розмовного стилю. Становлення конфесійного стилю в українській мові. Біблія – основа 

конфесійного стилю. Мовні особливості культових текстів. 

Тема 2. Фоностилістика як наука. 

Фоностилістика як розділ стилістики української мови. Етапи становлення 

фоностилістики. Евфонічні тенденції української мови. Стилістична роль 

звуковідтворюючих елементів української мови. Стилістичні функції звукових повторів, 

алітерацій та асонансів у художньому стилі. Ритм, порядок слів, інтонація, пауза, рима як 

стилістичні засоби. 

Кредит 2. Лексична стилістика. 

Тема 1. Лексичні засоби стилістики. 

Загальна характеристика лексичної стилістики. Стилістичні можливості 

загальновживаної лексики. Стилістично обмежена лексика. Стилістичне значення 



полісемії. Пряме й переносне значення слів. Моносемічні та полісемічні слова. Система 

тропів української мови. Лексичні синоніми. Ідеографічні та стилістичні синоніми. 

Стилістичні можливості загальновживаних та контекстуальних синонімів. Синонімічні 

дублети. Перифрази та евфемізми. Стилістичні можливості антонімії. Стилістичний 

потенціал омонімів. Повні та часткові омоніми. Міжмовна омонімія. Паронімія як 

стилістичний засіб і як вада тексту. Слова іншомовного походження у стилістичному 

аспекті. Інтернаціоналізми, запозичення та власне іншомовні слова. Професіоналізми. 

Мовні й стилістичні функції жаргонізмів та арготизмів. Стилістичний потенціал 

спеціальної та хронологічно маркованої лексики.  

Тема 2. Фразеологізми в різних функціональних стилях. 

Поняття фразеологізму. Різновиди фразеологізмів. Класифікація фразеологізмів за 

джерелами виникнення (міжстильові, фольклорні, розмовно-побутові та книжні). 

Структурно-семантична класифікація фразеологізмів (фразеологічні зрощення, єдності та 

сполучення). Класифікація фразеологізмів за функціональними ознаками (прислів’я, 

приказки, крилаті вислови, афоризми, максими тощо). Типи видозмін фразеологічних 

одиниць. 

Кредит 3. Граматична стилістика. Стилістичні фігури. 

Тема 1. Стилістичні можливості граматичної системи. 

Суть поняття “граматична стилістика”. Стилістичні можливості словотворення. 

Стилістична роль афіксації у різних функціональних стилях. Семантико-стилістичні 

значення і відтінки слів (тексту), що творяться словоскладанням, складанням коренів і 

основ, абревіацією. Слова, творені морфолого-синтаксичним способом: стилістичний 

коментар. 

Стилістичні можливості частин мови. Стилістичні можливості іменних частин 

мови. Стилістична характеристика дієслова. Стилістичні аспекти дієслівних категорій 

(часу, особи, способу). Стилістична своєрідність прислівників. Стилістичні можливості 

службових частин мови та вигуків. 

Тема 2. Стилістичний синтаксис.  

Стилістичні можливості простого речення. Поняття синтаксеми. Стилістичні 

можливості простого речення за модальністю. Стилістика членів речення. Стилістичні 

можливості простого речення. Стилістичний потенціал односкладних речень у різних 

стилях. Стилістичні особливості неповних речень у різних стилях. Стилістичні 

можливості простого ускладненого речення. Стилістика речень з однорідними членами. 

Стилістичні фігури на основі однорідності. Стилістичні можливості речень з 

відокремленими членами. Стилістика речень із вставними і вставленими одиницями. 

Стилістичні можливості речень із звертанням. Звертання-речення. Стилістичні 

особливості складного речення. Стилістичні можливості складносурядних, 

складнопідрядних та безсполучникових речень у різних стилях. Види складних 

синтаксичних конструкцій, їх роль у різних стилях. Період у синтаксичній стилістиці. 

Період як риторична фігура, його структура та види. 

Тема 3. Стилістичні фігури. 

Роль стилістичних фігур у текстах різних стилів сучасної української мови. 

Синтаксична характеристика та стилістичні можливості стилістичних фігур. Стилістичні 

можливості фігур, експресивність яких створюється  за рахунок особливостей 

розташування слів. Стилістичні особливості фігур, експресивність яких створюється  за 

рахунок порушення правил побудови тексту. Стилістичні прийоми та засоби сміхової 

культури. 

3. Рекомендована література 
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морфологічних засобів мови. – К.: ТОВ “ЛДЛ”, 1998. – 176 с. 
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17. Чабаненко В. А. Основи мовної експресії. – К., 1984. 
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3. Арутюнова Н.Д. Стилистика художественной речи. – Калинин, 1982. 
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програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складати конспект рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (МКР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу з дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра української мови і літератури 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

____________ Н. І. Василькова  

5 вересня 2018 р. 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ОКР «бакалавр» 

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія* (Українська мова і література) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 навчальний рік 



Робоча програма навчальної дисципліни «Стилістика української мови» для студентів 

ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.020303 Філологія* (Українська мова і 

література) 

 

Розробники: Корнієнко Ірина Анатоліївна, доцент кафедри української мови і літератури, 

кандидат філологічних наук, доцент __________(Корнієнко І. А.); 

Зинякова Анжеліка Анатоліївна, доцент кафедри української мови і літератури, кандидат 

філологічних наук, доцент __________(Зинякова А.А.) 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови і літератури  

Протокол № 01 від «29» серпня 2018 р.   

 

Завідувач кафедри ___________ (Філатова О. С.) 

«29» cерпня 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.020303 Філологія*. 

(Українська мова і 

література) 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

науковий проект / 

реферат 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): Філологія*. 

(Українська мова і 

література) 

 

Рік підготовки: 

4 4 

Семестр 

Загальна кількість годин-

120  

 8 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента – 4  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 10 

Практичні, семінарські 

 30 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 80 

Вид контролю:  

Іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – аудиторні заняття, 80 

год. – самостійна робота (33%-67%). 

 

Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 
Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.020303 Філологія*. 

Українська мова і література. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): Філологія*. 

Українська мова і література. 

 

Рік підготовки: 

4 4 

Семестр 

Загальна кількість годин-

90  

7  

Лекції 



Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

4  

Практичні, семінарські 

6  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80  

Вид контролю:  

Іспит  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 10 год. – аудиторні заняття, 80 

год. – самостійна робота (11%-89%). 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: практично оволодіти стилістикою сучасної української мови в 

поліфункціональній формі, а також закономірностями, що визначають використання 

виражальних засобів відповідно до стилістичних норм. 

Завдання курсу: 

- поглибити, закріпити, систематизувати й узагальнити знання зі стилістики сучасної 

української мови; 

- поглибити знання про формування, становлення й розвиток функціональних стилів 

української мови в різних сферах спілкування; 

- формувати вміння й навички визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах 

усіх стилів; 

- формувати вміння вільного користування обома формами української мови − усною і 

писемною, дотримуючись норм літературної мови; 

- навчати студентів вільно, зв’язно, логічно, точно, доречно й виразно викладати свої 

думки, користуючись багатством і різноманітністю мовних засобів відповідно до 

функціональних стилів сучасної української мови; 

- прищеплювати студентам навички й уміння творчої самостійної роботи в процесі 

підготовки до практичних і семінарських занять зі стилістики української мови; 

-  формувати уміння та навички опрацювання науково-лінгвістичної літератури. 

Передумови для вивчення дисципліни: обізнаність із нормами й канонами 

сучасного мовного дискурсу та вміння представити свої наукові здобутки, що є одним із 

найважливіших і найвагоміших аспектів підготовки фахівця з університетською освітою. 

Курсу «Стилістика української мови» властиві зв’язки з теоретичними та спеціальними 

теоретичними курсами загального фундаментального та професійного циклу – 

«Методологія та організація наукових досліджень», «Історія лінгвістичних вчень», 

«Загальне мовознавство», «Історія мови»,  «Новітні напрями сучасної лінвістики», 

«Методика навчання фахових дисциплін», «Українська ономастика». 

Результати навчання: 

–  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  

– уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом 

мовознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових 

шкіл;  

– здатність демонструвати  знання сучасної наукової парадигми в галузі філології та 

динаміки її розвитку; 

–  здатність проведення досліджень на належному рівні. 

 



У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
- володіння сучасною українською мовою в її літературній формі, розуміння її 

стилістичного різноманіття; 

- володіння методами і прийомами створення різних видів і типів текстів; 

- володіння методами і прийомами аналізу, інтерпретації та трансформації різних видів і 

типів текстів; 

- уміння використовувати наукову, довідкову, методичну літературу з сучасної 

української мови; 

- володіння навичками бібліографічного розшуку; знання основних бібліографічних 

пошукових систем, володіння прийомами бібліографічного опису різних джерел; 

- володіння сучасними методами і прийомами опрацювання інформації в галузі 

професійної діяльності.  

ІІ. Фахові:  
- уміння з’ясовувати предмет стилістики сучасної української мови та основні поняття, 

пов’язані з цим курсом; 

- -уміння характеризувати процес формування, становлення й розвитку функціональних 

стилів української мови в різних сферах спілкування; 

- уміння визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів; 

- навчати студентів вільно, зв’язно, логічно, точно, доречно й виразно викладати свої 

думки, користуючись багатством і різноманітністю мовних засобів відповідно до 

функціональних стилів сучасної української мови. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кредит 1. Стилістика мови. Фоностилістика.  

Тема 1. Стилістика мови як наука та навчальна дисципліна. Стильові різновиди сучасної 

української мови. 

Методи і прийоми стилістичної науки. Структура та система стилістики. Основні 

завдання стилістики сучасної української мови. Принципи (критерії) виділення мовних 

стилів. Поняття “підстиль”, “жанр”. Сфера використання, призначення, головні ознаки та 

мовні засоби наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів. Специфіка 

художнього стилю української мови. Підстилі художнього стилю (за родами і жанрами 

літератури), їх мовні засоби. Образність мови художнього твору (тропи та стилістичні 

фігури). Поняття “індивідуальний стиль письменника”, “стиль літературного напряму”. 

Лексико-фразеологічний рівень розмовного мовлення. Синтаксичні особливості 

розмовного стилю. Становлення конфесійного стилю в українській мові. Біблія – основа 

конфесійного стилю. Мовні особливості культових текстів. 

Тема 2. Фоностилістика як наука. 

Фоностилістика як розділ стилістики української мови. Етапи становлення 

фоностилістики. Евфонічні тенденції української мови. Стилістична роль 

звуковідтворюючих елементів української мови. Стилістичні функції звукових повторів, 

алітерацій та асонансів у художньому стилі. Ритм, порядок слів, інтонація, пауза, рима як 

стилістичні засоби. 

Кредит 2. Лексична стилістика. 

Тема 1. Лексичні засоби стилістики. 

Загальна характеристика лексичної стилістики. Стилістичні можливості 

загальновживаної лексики. Стилістично обмежена лексика. Стилістичне значення 

полісемії. Пряме й переносне значення слів. Моносемічні та полісемічні слова. Система 

тропів української мови. Лексичні синоніми. Ідеографічні та стилістичні синоніми. 

Стилістичні можливості загальновживаних та контекстуальних синонімів. Синонімічні 

дублети. Перифрази та евфемізми. Стилістичні можливості антонімії. Стилістичний 

потенціал омонімів. Повні та часткові омоніми. Міжмовна омонімія. Паронімія як 



стилістичний засіб і як вада тексту. Слова іншомовного походження у стилістичному 

аспекті. Інтернаціоналізми, запозичення та власне іншомовні слова. Професіоналізми. 

Мовні й стилістичні функції жаргонізмів та арготизмів. Стилістичний потенціал 

спеціальної та хронологічно маркованої лексики.  

Тема 2. Фразеологізми у різних функціональних стилях. 

Поняття фразеологізму. Різновиди фразеологізмів. Класифікація фразеологізмів за 

джерелами виникнення (міжстильові, фольклорні, розмовно-побутові та книжні). 

Структурно-семантична класифікація фразеологізмів (фразеологічні зрощення, єдності та 

сполучення). Класифікація фразеологізмів за функціональними ознаками (прислів’я, 

приказки, крилаті вислови, афоризми, максими тощо). Типи видозмін фразеологічних 

одиниць. 

Кредит 3. Граматична стилістика.  

Тема 1. Стилістичні можливості граматичної стилістики. 

Суть поняття “граматична стилістика”. Стилістичні можливості словотворення. 

Стилістична роль афіксації у різних функціональних стилях. Семантико-стилістичні 

значення і відтінки слів (тексту), що творяться словоскладанням, складанням коренів і 

основ, абревіацією. Слова, творені морфолого-синтаксичним способом: стилістичний 

коментар. 

Тема 2. Стилістичні можливості частин мови. 

Стилістичні можливості іменних частин мови. Стилістична характеристика 

дієслова. Стилістичні аспекти дієслівних категорій (часу, особи, способу). Стилістична 

своєрідність прислівників. Стилістичні можливості службових частин мови та вигуків. 

Кредит 4. Стилістичний синтаксис. Стилістичні фігури, стилістичні прийоми та 

засоби сміхової культури. 

Тема 1. Стилістичні можливості простого речення.  

Поняття синтаксеми. Стилістичні можливості простого речення за модальністю. 

Стилістика членів речення. Стилістичні можливості простого речення. Стилістичний 

потенціал односкладних речень у різних стилях. Стилістичні особливості неповних речень 

у різних стилях. Стилістичні можливості простого ускладненого речення. Стилістика 

речень з однорідними членами. Стилістичні фігури на основі однорідності. Стилістичні 

можливості речень з відокремленими членами. Стилістика речень із вставними і 

вставленими одиницями. Стилістичні можливості речень із звертанням. Звертання-

речення.  

Тема 2. Стилістичні особливості складного речення.  

Стилістичні можливості складносурядних, складнопідрядних та безсполучникових 

речень у різних стилях. Види складних синтаксичних конструкцій, їх роль у різних стилях. 

Період у синтаксичній стилістиці. Період як риторична фігура, його структура та види. 

Тема 3. Стилістичні фігури. 

Роль стилістичних фігур у текстах різних стилів сучасної української мови. 

Синтаксична характеристика та стилістичні можливості стилістичних фігур. Стилістичні 

можливості фігур, експресивність яких створюється  за рахунок особливостей 

розташування слів. Стилістичні особливості фігур, експресивність яких створюється  за 

рахунок порушення правил побудови тексту. Стилістичні прийоми та засоби сміхової 

культури. 

 

Заочна форма навчання 

Кредит 1. Стилістика мови. Фоностилістика.  

Тема 1. Стилістика мови як наука та навчальна дисципліна. Стильові різновиди сучасної 

української мови. 

Методи і прийоми стилістичної науки. Структура та система стилістики. Основні 

завдання стилістики сучасної української мови. Принципи (критерії) виділення мовних 

стилів. Поняття “підстиль”, “жанр”. Сфера використання, призначення, головні ознаки та 



мовні засоби наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів. Специфіка 

художнього стилю української мови. Підстилі художнього стилю (за родами і жанрами 

літератури), їх мовні засоби. Образність мови художнього твору (тропи та стилістичні 

фігури). Поняття “індивідуальний стиль письменника”, “стиль літературного напряму”. 

Лексико-фразеологічний рівень розмовного мовлення. Синтаксичні особливості 

розмовного стилю. Становлення конфесійного стилю в українській мові. Біблія – основа 

конфесійного стилю. Мовні особливості культових текстів. 

Тема 2. Фоностилістика як наука. 

Фоностилістика як розділ стилістики української мови. Етапи становлення 

фоностилістики. Евфонічні тенденції української мови. Стилістична роль 

звуковідтворюючих елементів української мови. Стилістичні функції звукових повторів, 

алітерацій та асонансів у художньому стилі. Ритм, порядок слів, інтонація, пауза, рима як 

стилістичні засоби. 

Кредит 2. Лексична стилістика. 

Тема 1. Лексичні засоби стилістики. 

Загальна характеристика лексичної стилістики. Стилістичні можливості 

загальновживаної лексики. Стилістично обмежена лексика. Стилістичне значення 

полісемії. Пряме й переносне значення слів. Моносемічні та полісемічні слова. Система 

тропів української мови. Лексичні синоніми. Ідеографічні та стилістичні синоніми. 

Стилістичні можливості загальновживаних та контекстуальних синонімів. Синонімічні 

дублети. Перифрази та евфемізми. Стилістичні можливості антонімії. Стилістичний 

потенціал омонімів. Повні та часткові омоніми. Міжмовна омонімія. Паронімія як 

стилістичний засіб і як вада тексту. Слова іншомовного походження у стилістичному 

аспекті. Інтернаціоналізми, запозичення та власне іншомовні слова. Професіоналізми. 

Мовні й стилістичні функції жаргонізмів та арготизмів. Стилістичний потенціал 

спеціальної та хронологічно маркованої лексики.  

Тема 2. Фразеологізми в різних функціональних стилях. 

Поняття фразеологізму. Різновиди фразеологізмів. Класифікація фразеологізмів за 

джерелами виникнення (міжстильові, фольклорні, розмовно-побутові та книжні). 

Структурно-семантична класифікація фразеологізмів (фразеологічні зрощення, єдності та 

сполучення). Класифікація фразеологізмів за функціональними ознаками (прислів’я, 

приказки, крилаті вислови, афоризми, максими тощо). Типи видозмін фразеологічних 

одиниць. 

Кредит 3. Граматична стилістика. Стилістичні фігури. 

Тема 1. Стилістичні можливості граматичної системи. 

Суть поняття “граматична стилістика”. Стилістичні можливості словотворення. 

Стилістична роль афіксації у різних функціональних стилях. Семантико-стилістичні 

значення і відтінки слів (тексту), що творяться словоскладанням, складанням коренів і 

основ, абревіацією. Слова, творені морфолого-синтаксичним способом: стилістичний 

коментар. 

Стилістичні можливості частин мови. Стилістичні можливості іменних частин 

мови. Стилістична характеристика дієслова. Стилістичні аспекти дієслівних категорій 

(часу, особи, способу). Стилістична своєрідність прислівників. Стилістичні можливості 

службових частин мови та вигуків. 

Тема 2. Стилістичний синтаксис.  

Стилістичні можливості простого речення. Поняття синтаксеми. Стилістичні 

можливості простого речення за модальністю. Стилістика членів речення. Стилістичні 

можливості простого речення. Стилістичний потенціал односкладних речень у різних 

стилях. Стилістичні особливості неповних речень у різних стилях. Стилістичні 

можливості простого ускладненого речення. Стилістика речень з однорідними членами. 

Стилістичні фігури на основі однорідності. Стилістичні можливості речень з 

відокремленими членами. Стилістика речень із вставними і вставленими одиницями. 



Стилістичні можливості речень із звертанням. Звертання-речення. Стилістичні 

особливості складного речення. Стилістичні можливості складносурядних, 

складнопідрядних та безсполучникових речень у різних стилях. Види складних 

синтаксичних конструкцій, їх роль у різних стилях. Період у синтаксичній стилістиці. 

Період як риторична фігура, його структура та види. 

Тема 3. Стилістичні фігури. 

Роль стилістичних фігур у текстах різних стилів сучасної української мови. 

Синтаксична характеристика та стилістичні можливості стилістичних фігур. Стилістичні 

можливості фігур, експресивність яких створюється  за рахунок особливостей 

розташування слів. Стилістичні особливості фігур, експресивність яких створюється  за 

рахунок порушення правил побудови тексту. Стилістичні прийоми та засоби сміхової 

культури. 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

л пр лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Стилістика мови. Фоностилістика. 

Тема 1. Стилістика мови як наука та навчальна 

дисципліна. Стильові різновиди сучасної 

української мови. 

15 2 4   9 

Тема 2. Фоностилістика як наука. 15 2 2   11 

Кредит 2. Лексична стилістика.       

Тема 1. Лексичні засоби стилістики. 15 1 4   10 

Тема 2. Фразеологізми в різних функціональних 

стилях. 

15 1 2   12 

Кредит 3. Граматична стилістика.  

 

      

Тема 1. Стилістичні можливості граматичної 

системи. 

15 1 2   12 

Тема 2. Стилістичні можливості частин мови. 15 1 4   10 

Кредит 4. Стилістичний синтаксис. 

Стилістичні фігури, стилістичні прийоми та 

засоби сміхової культури. 

      

Тема 1. Стилістичні можливості простого 

речення. 

10 1 4   5 

Тема 2. Стилістичні особливості складного 

речення.  

10 1 4   5 

Тема 3. Стилістичні фігури. 10  4   6 

Усього годин 120 10 30   80 

4.2. Для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

л пр лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Стилістика мови. Фоностилістика. 

Тема 1. Стилістика мови як наука та навчальна 

дисципліна. Стильові різновиди сучасної 

15     15 



української мови. 

Тема 2. Фоностилістика як наука. 15  2   13 

Кредит 2. Лексична стилістика.       

Тема 1. Лексичні засоби стилістики. 15 2 2   11 

Тема 2. Фразеологізми в різних функціональних 

стилях. 

15     15 

Кредит 3. Граматична стилістика.        

Тема 1. Стилістичні можливості граматичної 

системи. 

10 2 2   11 

Тема 2. Стилістичний синтаксис.  10     10 

Тема 3.Стилістичні фігури, 10     10 

Усього годин 90 4 6   80 

5. Теми практичних занять 

Для денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Стилістика як лінгвістична наука і навчальна дисципліна. 

Стильові різновиди сучасної української мови.  

4 

2.  Фоностилістика як розділ стилістики української мови. 2 

3.  Лексична стилістика. Фразеологічна стилістика. 6 

4.  Граматична стилістика. 6 

5.  Стилістичний синтаксис. 8 

6.  Стилістичні фігури. 4 

 Усього годин 30 

Для заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Фоностилістика. 2 

2. Лексична стилістика. 2 

3. Граматична стилістика. 2 

 Усього годин 6 

7. Самостійна робота 

Для денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Основні завдання стилістики сучасної української мови. Словник 

стилістичних термінів. Фоностилістика 

10 

2.  Сфера використання, призначення, головні ознаки та мовні засоби 

наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів. Словник 

стилістичних термінів 

10 

3.  Тропи та стилістичні фігури. Словник стилістичних термінів 2 

4.  Експресивні та емоційно-оцінні слова, просторічні елементи). 

Біблія – основа конфесійного стилю. Словник стилістичних 

термінів  

4 

5.  Стилістичні функції звукових повторів, алітерацій та асонансів у 

художньому стилі. Ритм, порядок слів, інтонація, пауза, рима як 

стилістичні засоби. Словник стилістичних термінів 

2 

6.  Синонімічні дублети. Міжмовна омонімія. Словник стилістичних 2 



термінів 

7.  Стилістичний потенціал спеціальної та хронологічно маркованої 

лексики. 

4 

8.  Синонімія фразеологізмів 12 

9.  Стилістичні можливості словотворення. 6 

10.  Стилістичні можливості іменних частин мови 6 

11.  Стилістичний потенціал дієслів та прислівників 6 

12.  Стилістичні можливості службових частин мови та вигуків 4 

13.  Стилістичний потенціал односкладних та неповних речень у 

різних стилях 

2 

14.  Стилістичний потенціал двоскладних речень. 1 

15.  Стилістичні можливості простого ускладненого речення 2 

16.  Стилістичні можливості складних речень. 3 

17.  Період як риторична фігура, його структура та види 2 

18.  Стилістичні прийоми та засоби сміхової культури 2 

 Усього годин 80 

Для заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

19.  Основні завдання стилістики сучасної української мови. Словник 

стилістичних термінів 

8 

20.  Сфера використання, призначення, головні ознаки та мовні засоби 

наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів. Словник 

стилістичних термінів 

7 

21.  Тропи та стилістичні фігури. Словник стилістичних термінів 4 

22.  Експресивні та емоційно-оцінні слова, просторічні елементи). 

Біблія – основа конфесійного стилю. Словник стилістичних 

термінів  

4 

23.  Стилістичні функції звукових повторів, алітерацій та асонансів у 

художньому стилі. Ритм, порядок слів, інтонація, пауза, рима як 

стилістичні засоби. Словник стилістичних термінів 

13 

24.  Система тропів української мови. Словник стилістичних термінів 4 

25.  Синонімічні дублети. Міжмовна омонімія. Словник стилістичних 

термінів 

3 

26.  Стилістичний потенціал спеціальної та хронологічно маркованої 

лексики. 

4 

27.  Синонімія фразеологізмів 15 

28.  Стилістичні можливості словотворення. 4 

29.  Стилістичні можливості іменних частин мови 3 

30.  Стилістичний потенціал дієслів та прислівників 2 

31.  Стилістичні можливості службових частин мови та вигуків 2 

32.  Стилістичний синтаксис 2 

33.  Стилістичний потенціал односкладних та неповних речень у 

різних стилях 

2 

34.  Стилістичні можливості простого ускладненого речення 2 

35.  Період як риторична фігура, його структура та види 4 

36.  Стилістичні прийоми та засоби сміхової культури 2 

 Усього годин 80 

7. Індивідуальні навчально-дослідне завдання 

Підготовка реферату (презентації) / проекту з актуальних питань стилістики української 

мови 



8.Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна форма навчання 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

К1 К2 К3 К4  100 160 400/100 

40 30 30 40  

Заочна форма навчання 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

К1 К2 К3   100 120 300/100 

30 20 30   

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Загальнодидактичні оціночні норми  

 

Критерії 

оцінок 

Норма оцінок 

“5” “4” “3” “2” 

Характер 

засвоєння 

знань, 

навичок і 

умінь 

Відповіді 

впевнені, 

аргументовані. 

Самостійне, 

творче, 

ініціативне 

застосування в 

змінених 

ситуаціях. 

Свідоме і повне 

засвоєння, але з 

деякими 

неточностями в 

другорядному 

матеріалі, які студент 

сам виправляє. 

Свідоме засвоєння з 

незначними помилками, 

які студент виправляє з 

допомогою викладача. 

Несвідоме, механічне 

засвоєння з великими 

помилками і прогалинами. 

Якість 

відповіді 

студента 

Глибока об-

ґрунтованість, 

логічність, 

переконливість 

викладу, мова 

правильна і 

Достатня об-

грунтованість, 

незначне порушення 

послідовності, 

недостатня 

переконливість. 

Деякі порушення 

логічності й 

послідовності, не зовсім 

достатня самостійність 

мислення. 

Необґрунтованість суджень, 

недостатньо розвинена 

самостійність мислення. 



 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  
 

Рейтинго
вий 

показник 

У п’ятибальній 

системі 

За 

шкалою 

ЄКТС 
(ECTS) 

Рівень 

компетентності 
Критерії оцінювання 

90 – 100 5„відмінно” А 
Високий 

(творчий) 

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, 

використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно розвиває власні 
обдарування і нахили. 

80 – 89 

4,5 

“дуже добре” 

 

 

 

4 “добре” 

В 

Достатній 

(конструктивно-
варіативний) 

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв’язує вправи і задачі в стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 

65 – 79 С 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на 

практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, серед 

яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження певних думок. 

55 – 64 

3,5  

“задовільно” 

 

 

 

 

3 

  “достатньо” 

 

 

D 

Середній 

(репродуктивний) 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може 

аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість 
суттєвих. 

50-54  E 
Студент володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на продуктивному рівні. 

35 – 49 
       2 

„незадовільно” 
FX 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу. 

1 – 34 
            1 

„неприйнятно” 
F 

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів. 

При оцінюванні  контрольної роботи враховується обсяг і правильність виконаних 

завдань: 

а) оцінка «відмінно» ставиться за правильне виконання всіх завдань; 

б) оцінка «добре» ставиться за виконання 75 % усіх завдань; 

виразна 

Якість 

виконання 

роботи  

Висока 

старанність і 

вправність у 

виконанні, 

бездоганне 

зовнішнє 

оформлення. 

Достатня ста-ранність 

і вправність, добре 

зовнішнє оформлення. 

Посередня старанність, 

зовнішнє оформлення 

задовільне. 

Відсутність старанності, 

погане зовнішнє оформлення. 



в) оцінка «задовільно» ставиться, якщо правильно виконано більше 

50% запропонованих завдань; 

г) оцінка «незадовільно» ставиться, якщо завдань виконано менше від 50 %. 

9. Засоби оцінювання  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе, реферати, наукові проекти), презентації результатів досліджень, тестові 

завдання, контрольні роботи. 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником, довідниками 

та додатковими джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, 

спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз, інтерактивні імітаційні 

методи (рольові ігри, ситуативні завдання). 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 
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