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3. Опис та мета дисципліни 
      Предметом вивчення навчальної дисципліни « Актуальні питання лінгвостилістики» є стилістична 

система, наука про неї, нормативність української мови, її відповідність вимогам, які ставляться перед 

мовою у суспільстві.. Предметом вивчення сучасної стилістики є закономірності функціонування 

мовних засобів у різних видах мовлення.  Ширше предмет лінгвостилістики вбачають у засвоєнні 

теоретичних засад курсу, основних понять і категорій; у вивченні стилістичних ознак ресурсів мови; у 

використанні стилістичних засобів для експресивного вираження змісту мовлення; у розкритті 

закономірностей функціонування української мови в різних сферах суспільного життя; у 

характеристиці стилів української літературної мови, визначенні їх системності; у формуванні мовного 

чуття та естетичного смаку мовців; у піднесенні рівня культури мовного спілкування  

4. Результати навчання 
       Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання лінгвостилістики» є: подання 

стилістичної системи   української мови у її довершеній, поліфункціональній формі; забезпечення 

засвоєння актуальних питань теоретичної і практичної стилістики; домога в  оволодінні стилістичними 

нормами літературного мовлення; вироблення  чуття естетики мовлення. Практичною метою 

стилістики є навчити мовця мовної майстерності, вміння доцільно використовувати стилістичні засоби 

для досягнення потрібного комунікативного ефекту. 

сформувати навички роботи над власним словом і спостережливості до мовлення інших людей тощо. 

        Завдання лінгвістичної стилістики – вивчити контекстну доцільність мовного вираження, способи 

текстуалізації одного й того ж або практично одного й того ж змісту; озброїти студентів науковою 

методологією пізнання мовностилістичних явищ. з’ясування актуальних питань лінгвістичної 

стилістики; визначення кількості функціональних стилів і виявлення головних критеріїв класифікації 

функціональних стилів;удосконалення знань про  етапи формування, становлення й розвитку 

функціональних стилів сучасної української літературної мови;усвідомлення ролі інтра-  та 

екстралінгвістичних чинників закріплення мовних моделей за певними сферами спілкування тощо.  

      Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: найважливіші характеристики мовностилістичних ресурсів сучасної мови, критерії 

розмежування і принципи класифікації функціональних стилів; головні проблеми лінгвостилістики, 

стилістичні прийоми та способи використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової 

настанови комунікації; стилістичні ознаки кожного з функціональних стилів; характеристику й основні 

ознаки стилістичних ресурсів ( фонетичні, словотвірні, лексичні, фразеологічні, афористичні, 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



морфологічні, синтаксичні) мови та комунікативні якості культури сучасної української мови, основні її 

ознаки,  наявність і характеристику її норм, правила вимови, наголошення, слововживання, 

формотворення, побудови словосполучень і речень. 

     Отже, згідно з вимогами освітньо-професійної програми  практичному плані дисципліна має    

забезпечити студентів наступними вміннями: 

доцільно використовувати стилістичні ресурси української мови; – визначати стилістичні ознаки 

мовних одиниць у текстах усіх функціональних стилів; – правильно оцінювати стилістичні можливості 

мовних засобів; – конструювати стилістично довершені тексти, вміти вдосконалювати своє і чуже 

мовлення.  

 

5. Структура  дисципліни 

 

  Тема № 1-2. Лінгвістична стилістика української мови  

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення  

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція:  Стилістика української мови як 

лінгвістична дисципліна 

1. Стилістика як інтегральна мовознавча 

наука. Мовний і позамовний аспекти 

стилістики.  

2.Лінгвістична і літературознавча 

стилістики. 

3.Ознаки лінгвостилістики як науки:  

інтегративність,  функціональність,  

прагматичність. 

4. Джерела  виникнення стилістики. 

Стилістика писемної мови і стилістика усної 

мови.  

5.Контекстна доцільність мовного 

вираження, способи текстуалізації  змісту як 

завдання лінгвостилістики.. 

Лінгвоукраїнознавство як методологічна 

основа курсу стилістики. 

6. Структура стилістичної науки, зв’язок 

стилістики з іншими дисциплінами.  

7.Загальнолінгвістичні методи: 

квалітативний (якісний), квантитативний 

(кількісний), компаративний (порівняльний) 

та власне стилістичні методи, прийоми, 

процедури дослідження. 

8. Характеристика основних галузей 

стилістичної науки: загальна стилістика, 

описова стилістика, функціональна 

стилістика, порівняльна стилістика, 

стилістика декодування, практична 

стилістика. 

 

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. 

Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 
 



Семінарське  заняття 1-2: Лінгвістична 

стилістика як інтегрована наука 
 

1. Стилістика як лінгвістична дисципліна. 

Ознаки лінгвостилістики як науки. 

2.Співвідношення понять “лінгвостилістика” 

й “літературознавча стилістика”. 

3. Завдання лінгвостилістики Аспекти 

стилістики.  

4. Витоки стилістики. Етапи становлення 

української стилістики.  

5.Структура лінгвостилістики. 

6. Загальнолінгвістичні та власне стилістичні 

методи, прийоми, процедури дослідження. 

7. Джерела  виникнення стилістики. 

Стилістика писемної мови і стилістика усної 

мови.  

8.Характеристика основних галузей стилістичної 

науки 

 

 

  

 

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. 

Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 
 

Завдання для самостійної роботи:  

1.10 дефініцій з теми -  в індивідуальний 

словник термінів. 

2. Підготувати короткі анотації джерел, 

зазначених у списку додаткової 

літератури. 

3.Повідомлення на тему:  
Коротка історія стилістичної науки. 

4.Проілюструвати конкретними 

прикладами роль словників у формуванні 

навичок унормованого мовлення (назвати 

типи словників, навести варіанти мовних 

фактів, що можуть потребувати 

словникової перевірки). 
 

1. Архангельська А.М. Методи 

компонентного аналізу і компонентного 

синтезу в сучасних ономасіологічних 

дослідженнях // Мовознавство. – 2010. – 

№ 1. – С.45–54. 

2. Регушевський Є.С. Теоретична боротьба 

навколо питань розвитку української 

літературної мови в 60-х роках ХІХст. і 

відображення її на сторінках “Основи” // 

Мовознавство. – 1994. - №6.  

3. Єрмоленко С.Я. Лінгвостилістика: 

основні поняття, напрями й методи 

дослідження // Мовознавство. – 2005. – 

№ 3-4. 

4. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 

 
 

 

Тема № 3. Основні категорії і поняття лінгвостилістики  

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 3: Основні поняття лінгвостилістики 

 

1.Стиль як функціональний різновид мови. 

Поняття  “Функціональний стиль” як одне з 

центральних понять стилістики. Категорія 

10. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

11. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 



функціонального стилю.  
Багатозначне.поняття “мовний стиль”.  

2. Традиційна (від М. Ломоносова) теорія стилів. 

Стилі експресивні (високий, низький, 

середній). Індивідуальний функціональний 

стиль.  
3. Соціальна природа стилю та статистичний 

характер стильового варіювання.  

4. Мовна норма як загальна категорія. Стильові 

норми  як  норми вживання мовних засобів 

відповідно до їх стилістичного забарвлення та 

комунікативної функції.. Стилістичні норми 

мови.  

6.Стилістичнае значення, структура 

стилістичного значення, конотація, 

експресія, стилістичний засіб, стилістичний 

прийом. .Стилістично-марковані і 

немарковані мовні одиниці. 

7.Багатство стилів сучасної української 

літературної мови в усній і писемній її 

формах. 

8.Стиль викладу ( лаконічний, лапідарний, 

періодичний ).  

9. Система і структура мови. Поняття « 

Стилістема». Стилетвірні фактори. Стиль 

викладу 

 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

12. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

13. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. 

Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

14. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

15. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

16. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

17. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

18. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 

 

Семінарське заняття 2-3: Норми. Стилі. 

 

1.Поняття “стиль”, “функціональний стиль”, 

“функціональностильова система”. 

2. Традиційна (від М. Ломоносова) теорія стилів. 

Стилі експресивні. Індивідуальний 

функціональний стиль.  

3.Мовна норма як лінгвістична категорія. 

Норма як одна з  констант стилістики. 

Співвідношення понять стилістична норма, 

норма сучасної української літературної 

мови та стильова норма. Критерії 

літературної норми. Типологія мовних норм. 

4. Стильові норми .. Стилістичні норми мови. 

5.Стилістичні норми мови й стилістичні 

норми мовлення. 

6. Стиль викладу. 

7. .Стилістично-марковані і немарковані 

мовні одиниці. Основні поняття і категорії 

лінгвостилістики. 

. 
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О.М. Стилістика української мови. – К.: 

Вища школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 
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видавництво, 2001. – С.7-20.  
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К., 2010.  
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9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 
 



Завдання для самостійної роботи:  

1. Підготувати короткі анотації джерел, 

зазначених у списку додаткової літератури 

2. 10 дефініцій з теми -  в індивідуальний 

словник термінів. 

3. Повідомлення на тему:  
Основні різновиди стилістичних прийомів. . 

Стилістичні функції зображальних та 

виражальних засобів мови. 

4. Користуючись словниками, встановити 

компоненти конотативного значення слів: 

1. Толстый, сытый, полный. 2. Ідти, брести, 

плестись, ползти, волорчиться, 

чимчикувать, переться. 3. Аргумент, 

пакетик, яблочко,  риза.  

 

1. Єрмоленко С.Я. Стилістика сучасної 

української мови в контексті 

слов’янських стилістик // Мовознавство. 

– 1998. - № № 2-3.  

2. Коць Т.А. До проблеми лексичної норми 

сучасної української мови // 

Мовознавство. – 2009. – №1. – С.70-75. 

3. Луценко В. До вивчення функціональної 

стилістики в 5-9 класах 

загальноосвітньої школи // УМіЛвШ. – 

2006. - №1. – С7-10. 

4.Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 
 

 

Тема № 4-5. Функціональна стилістика.  
 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

 

Лекція:Функціональна стилістика 

Критерії класифікації функціональних 

стилів  

1.Функціональна стилістика як лінгвістична 

дисципліна. Функціональні стилі  як 

різновиди літературної мови, 

Екстралінгвістичні основи функціональних 

стилів. 

2. Багатоаспектність принципів  виділення та 

класифікації функціональних стилів. 

Стилетворчі фактори.  

3.Залежність функціональностильової 

диференціації мовлення від сфер мовного 

спілкування ( за М. Долежалом, чотири: 

рекогносцитивна сфера – одержання нового 

знання; директивна – регуляція поведінки 

членів суспільства або окремих соціальних 

груп; естетична – створення текстів-

об’єктів естетичного сприйняття;контактна 

– встановлення і підтримка безпосередніх 

контактів членів суспільства). 

4. Комунікативна сфера як певний різновид 

суспільної діяльності і як певні типи текстів, 

що функціонують у певних інституціях. 

5.Функціональна спеціалізація мови у 

комплексі стильових різновидів мовлення, 

функціональних стилів . 

6. Логіко-понятійна схема основних позамовних 

та мовних параметрів: 1) сфера використання, 2) 

функціональна спрямованість, 3) мовна функція, 

4) стильові риси, 5) форми існування, 6) мовні 

ознаки – лексичні, морфологічні, синтаксичні, 

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. 

Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 

 



композиційно-мовленнєві. 

7.Питання про стилі мови і стилі мовлення. 

Поняття «стилістема».  

8. Характеристика функціональних стилів.  

9. Інформаційний стиль у системі 

функціональних стилів. Вивчення мови засобів 

масової інформації як проблема функціональної 

стилістики. 
   

Семінарське  заняття 4: Функціональний 

стиль. Інформаційний стиль 
 

1.Функціональний стиль. Традиційна 

класифікація стилів сучасної української 

мови. 

2.Критерії класифікації функціональних 

стилів. Логіко-понятійна схема основних 

позамовних та мовних параметрів. 
3.Емоційно-експресивні різновиди. Поняття 

про індивідуальний стиль мови. 

4.Функціонально-стильові сфери книжного 

та розмовного мовлення. Стилі сфери 

книжного мовлення.  

5.Актуальні питання щодо визначення 

стилів. Загальна характеристика стилів. 

6. Інформаційний стиль у системі 

функціональних стилів. Вивчення мови засобів 

масової інформації як проблема функціональної 

стилістики. 
7. Мова преси як газетний різновид 
публіцистичного стилю. Основні ознаки, 
мовні засоби. Лексико-фразеологічні 
особливості стилю мас-медіа. 
 
 Семінарське заняття 5. Характеристика 

функціональних стилів 
 

1.Публіцистичний стиль. Підстилі. Сфера 

використання. Основне призначення. 

Основні ознаки. Стиль мас – медіа. 

3. Офіційно-діловий стиль Підстилі. Сфера 

використання. Основне призначення. 

Основні ознаки. 

4. Науковий стиль. Підстилі. Сфера 

використання. Основне призначення. 

Основні ознаки. 

5. Характеристика художнього стилю. Сфери 

використання художнього стилю. Основне 

призначення. Основні ознаки. Підстилі. 

Мовленнєво-образна система стилю і мовні 

засоби її творення.   

6.Конфесійний стиль. Історія формування 

конфесійного стилю. Основні ознаки: 

урочистість, піднесеність, символізм, 

стандартизованість стильової норми.  

Стилістичні особливості літургії, молитви, 

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько 

О.М. Стилістика української мови. – К.: 

Вища школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 

10. Особливості мови і стилю засобів масової 

інформації. – К., 1983. 
 
 

 

1. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько 

О.М. Стилістика української мови. – К.: 

Вища школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

2. Дудик П.С. Стилістика української 

мови. – К., 2010.  

3. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

4. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська 

школа, 1962. – С.6-40. 

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

6. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. 

– К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 



проповіді, псалма. Біблія та Євангеліє 

українською мовою. Основні мовні засоби. 
7.Епістолярний стиль. Різновиди спілкування. 

Основні ознаки. Основні мовні засоби: 

Епістолярна спадщина визначних діячів 

української культури.  

8.Розмовно-побутовий стиль. Усна і писемна 

форми розмовно-побутового стилю. 

Діалогічне й монологічне мовлення. Сфера 

використання. Мовні засоби творення 

розмовно-побутового стилю.  
 

7. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 

 
 

Завдання для самостійної роботи: 
1.Реферування наукової статті   1, 2, 

3(терміни виконання: не пізніше ніж за 

тиждень до завершення теоретичного 

навчання; додаткові вимоги:, усне опитування 

щодо знання змісту статті) 

2.10 дефініцій з теми -  в індивідуальний 
словник термінів. 
3. Повідомлення на тему: Історичний 

розвиток функціональних стилів української 

літературної мови. 

1 Є Ярмоленко С.Я. Стилістика сучасної 

української мови в контексті слов’янських 

стилістик // Мовознавство. – 1998. - № № 2-3. 

Мамчур І. Функціональні стилі 

мовлення в аспекті сучасного 

мовознавства// Мовознавство. – 

2002. - № 12. 

3.Тараненко О.О. Колоквалізація, 

субстандартизація та вульгаризація як 

характерні явища стилістики сучасної 

української мови // Мовознавство. – 2003. - №1. 

4. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-601; 

604-605. 
5.Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура 

української мови. – Львів, 2003. Дудик П.С. 

Стилістика української мови. – К., 2005.  

6.Коваль А.П. Практична стилістика сучасної 

української мови. – 3-е вид. – К., 1987. 

7. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – 2-е 

изд. – М., 1983. 

8. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови. – 

К., 2003 

9. Особливості мови і стилю засобів масової 

інформації. – К., 1983.  
 

          

 

                Тема № 6. Стилістичні ресурси української літературної мови: Фоностилістика.  

 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 



Лекція  6:   Фонетична стилістика. 

Фонетичні засоби стилістики. 

1.Характер і роль фоностилістичних явищ у 

мовній організації художнього тексту.. 

Фонетичні засоби стилістики. 

2.Частотне вживання фонем.  

3.Звукові повтори (анафора, епіфора, 

алітерація, асонанс, дисонанс) їх стилістичне 

використання. Рима.  

4.Звуковідтворення. Звуконаслідування. 

5.Орфоепічно-акцентні мовні одиниці. 

6.Графо-фонетичні засоби стилістики. 

7.Експресивні можливості звуків української 

мови. 

8.Евфонія. Евфонічне чергування голосних. 

Звукосимволізм. Ономатопи..  

9.Графостилістичні засоби: графічна 

організація тексту, сегментація 

Графостилістичні засоби: графічна 

організація тексту, сегментація.   

 

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. 

Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 
   

Семінарське заняття 6: Фоностилістика  

  

1 Фоностилістика як наука. Об’єкт 

фонетичної стилістики. Історія вітчизняної 

фоностилістики.  

2.Частота вживання та якісний склад фонем 

у текстах різних стилів Повтор як головний 

елемент звукової організації мови. Регулярні 

і нерегулярні повтори. Ритм Рима, рефрен, 

асонанс, алітерація, епіфора, анепіфора.  

3.Сучасні підходи до інтерпретації поняття 

милозвучності. 

4.Експресивні можливості звуків української 

мови. Евфонія. Евфонічне чергування 

голосних.  

5. Засоби евфонії: алітерація, асонанс, звуковий 

символізм, фонетична епіфора, фонетична 

анафора та ін.  

 6.Графо-фонетичні засоби стилістики. Графон 

як фіксація індивідуальних особливостей 

вимови ( просторічні, діалектні, 

оказіональні).  

7.Прийоми стилістичної графіки як спеціальне 

графіко-зображальне оформлення тексту ( 

знак наголосу, виділення шрифтом слів, 

словосполучень, зміна шрифту і щільність 

рядка, дефісація ( подвоєння/ потроєння) 

букв, змінена строфа, використання 

іншомовної графіки, вживання великої ( 

малої) літери, інтонаційно-пунктуаційні 

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько 

О.М. Стилістика української мови. – К.: 

Вища школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 
 



засоби вражальності ( три крапки, знак 

оклику й питання), сегментація). 

  8. Вигуки, звуконаслідування як фактори 

художньої експресії. Стилістичні функції.   

 9. Римотворчі властивості сучасної української 

мови. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати анотації статей:  

2. Навести приклади з української 

художньої літератури, які ілюструють 

алітерацію, ономатопею.  
3. Повідомлення на тему:  

Роль фоностилістичних явищ у мовній 

організації художнього тексту. 

1.Воїнов В.В., Семенець О.Є. Оцінний 

компонент значення і його прагматична 

функція // Мовознавство. – 1989. - №1. 

2.Селігей П.О. Внутрішня форма назв емоцій в 

українській мові // Мовознавство. – 2001. - №1. 

; 3. Пономарів О.Д. Плекати мову, це ще 

дотримуватися її норм // Урок української. – 

2000. - №3.;  

4. Яворська Г. Лінгвістична свідомість та мовні 

норми // Урок української. – 2001. - №5. 

 
 

 

Тема № 7. Стилістично-функціональна диференціація лексики. Стилістичні засоби  

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція: Стилістичні ресурси лексичної 

системи.  

 

1.Склад, структура та функції лексико-

стилістичних засобів мови. 

2.Стилістичне навантаження слова й 

стилістично-функціональна диференціація 

лексичного складу української мови.  

3.Лексикологічна характеристика та стилістичні 

функції: архаїзмів, історизмів, діалектизмів, 

жаргонізмів, термінологізмів, поетизмів. 

4.Емоційно забарвлена лексика і 

функціонально забарвлена лексика.  

5.Стилістичні властивості одиниць 

спеціалізованого призначення: архаїзмів, 

історизмів, старослов’янізмів, неологізмів, 

термінів, запозичень, діалектизмів, 

арготизмів.  

6.Роль синонімії як джерела художньо-

стилістичної виразності мовлення.Стилістичні 

ресурси лексичної парадигматики.  

7. Фразеологічна стилістика і її одиниці. 

8.Стилістичні властивості фразеологізмів та 

афористики.  

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. 

Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 



  

Семінарське заняття 7: Стилістичні 

властивості лексичних одиниць 

.  
1. Стилістичні властивості одиниць 

спеціалізованого призначення: роль 

діалектизмів у живому мовленні та у 

творах художньої літератури; 

стилістичне використання професійно-

технічної та термінологічної лексики; 

сфера реалізації канцеляризмів. 

2. Співвідношення стилістичних 

характеристик одиниць активного й 

пасивного складу мови: стилістичні 

функції історизмів, архаїзмів, 

неологізмів, слів іншомовного 

походження.  Експресивні властивості 

лексики. 

3. Стилістичні ресурси лексичної 

парадигматики: синонімія, антонімія, 

омонімія, паронімія.  

4. Стилістичний потенціал полісемії. 

Класифікація тропів, загальна 

характеристика і стилістичні функції. 

Стилістичні можливості засобів 

словесної образності ( епітети, 

порівняння, метафори). 

5. Стилістичне вживання іншомовної 

лексики. 

6. Функціональна характеристика 

фразеологізмів. Афористика. Емоційно-

експресивне значення фразеологічних 

одиниць. 

7. Багатозначність, синонімія та антонімія 

фразеологічних зворотів. 

8. Фразеологічні конструкції і сталі 

словосполучення в системі усного й 

писемного мовлення . 

 Стилістична роль фразеологізмів у різних  

стилях  

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. 

Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 
 



Завдання до самостійної  роботи:  

1.Проілюструвати конкретними прикладами 

роль словників у формуванні навичок 

унормованого мовлення (назвати типи 

словників, навести варіанти мовних фактів, 

що можуть потребувати словникової 

перевірки). 

2.Користуючись словниками, встановити 

компоненти конотативного значення слів: 

 1. Товстий, ситий, повний, огрядний. 2. Іти, 

брести, плестись, дибати, чимчикувати, 

пхатися. 3. Аргумент, пакетик, яблучко, 

ґандж, риза.  

 

 

1. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько 

О.М. Стилістика української мови. – К.: 

Вища школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

3. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. 

– К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

4. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

 
 

 

               Тема: 8 Стилістичні ресурси синтаксису 

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція: Стилістичні ресурси синтаксису 

 

1.Стилістика словосполучення. 

2.Стилістичні можливості двоскладного 

речення. Стилістичні функції модальних 

різновидів речень.  

3.Стилістичні функції односкладних та 

неповних речень.  

4.Стилістичні можливості сполучникових та 

безсполучникових речень.  

5.Стилістична основа ускладнених речень. 

6.Стилістичні функції прямої, невласне 

прямої мови, авторського введення. 

7.Стилістичне використання  

багатокомпонентних ускладнених 

синтаксичних конструкцій.  

8.Порядок слів як стильова ознака мовлення. 

Засоби поетичного синтаксису.  

9. Період як стилістично вагома синтаксична 

конструкція. 

10Стилістичні функції абзацу і тексту. 

11.Основні поняття: ампліфікація, анафора, 

антитеза, асиндетон, градація, еліпсис, емфаза, 

епіфора, інверсія, паралелізм, полісиндетон, 

умовчання. 

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько 

О.М. Стилістика української мови. – К.: 

Вища школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 
 



Семінарське заняття 8: Стилістичні 

ресурси синтаксису 

 

1.Поняття « синтаксична синонімія », « 

синтаксична омонімія». Стилістичні 

особливості  простого речення,  ресурси ( 

головні та другорядні члени речення 

тощо).   

2.Стилістичні можливості двоскладного 

речення. 

3.Стилістичні функції односкладних 

речення. Стилістична характеристика 

номінативних, безособових речень.  

4.Стилістичні можливості інфінітивних та 

неповних речень.  

5.Стилістичні функції речень із 

синтаксично ізольованими частинами. 

6.Стилістичне використання 

сполучникових речень у різних 

функціональних стилях мови. Специфіка 

використання.  

 7Стилістичні особливості  

безсполучникового складного речення і 

складних багатокомпонентних  речень у 

різних функціональних стилях мови 

8.Образні засоби синтаксису: повтор; кільце; 

рефрен; лейтмотив; полісиндетон; 

асиндетон; парцеляція; градація;  

паралелізм; риторичні запитання; 

риторичні звертання; альтернативні 

запитання та ін. Інверсія, стилістичні 

функції.  

9.Стилістична характеристика періоду. 

Стилістичні прийоми виразності періоду у 

публіцистичному, науковому та 

художньому текстах. Стилістичні 

особливості введення у текст  прямого і  

невласне прямого мовлення. 

 

 

 

1. Сучасна українська літературна мова: 

Стилістика / Під ред. І.К Білодіда. – К.: 

Наукова думка, 1973. – С.5-54.  

2. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної 

стилістики сучасної української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 

1962. – С.6-40. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль: Богдан, 

2000. – С.3-5. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. 

Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2003. – С.35-38. С.169-174 

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – 

К.: МАУП, 2002. – С.5-35. 

6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної 

української мови. – К.: Парламентське 

видавництво, 2001. – С.7-20.  

7. Дудик П.С. Стилістика української мови. – 

К., 2010.  

8. Селіванова О.І. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – К., 2006. 

9. Українська мова : Енциклопедія. – К.: 

Українська енциклопедія, 2000. – С. 600-

601; 604-605. 
 



СТИЛІСТИЧНИЙ РОЗБІР ТЕКСТУ  

Мета: встановити належність тексту до певного 

функціонального стилю на основі 

характеристики комунікативних параметрів та 

ідентифікації стилістично релевантних мовних 

засобів. 

 1. Визначити комунікативну спрямованість 

тексту (повідомлення, вплив, спілкування, 

оцінка, вираження).  

2. Визначити жанр: стаття, доповідь, репортаж, 

протокол тощо. 

 3. Вказати тип мовлення: розповідь, опис, 

роздум.  

4. Назвати стильові риси висловлювання: 

офіційність, емоційність, нейтральність, 

логічність, точність, стереотипність.  

5. Виявити специфічні мовні ознаки (лексичні, 

морфологічні, синтаксичні, композиційні). 6. 

Зробити висновок про належність тексту до 

певного функціонального стилю. 

 

             

Проміжний контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у формі  тестування   та включає  теоретичні та 

практичні завдання  різних рівнів складності. 

 

Зразок модульної контрольної роботи 
 

                 Варіант №1. 

1. Схарактеризуйте предмет лінгвостилістики української мови. 

2. Наведіть приклади наукових штампів.  

3. Предмет, завдання курсу « Культура мови». Специфіка ділового і наукового мовлення. 

Виразність як ознака культури мовлення. 

4. Виявіть мовне підґрунтя стилістичного феномену тексту. 

6. Політика   курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

       Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання.  

    Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив 

заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

      Студенти,якінавчаютьсязаіндивідуальнимграфіком,маютьвповномуобсязівиконати 

додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 

модульнійконтрольнійроботієобов’язковою.Увипадкувідсутностістудентанапроміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольноїроботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

       Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки.  

     Результатом підготовки до семінарського заняття повинно бути: володіння понятійно-



категоріальним апаратом дисципліни, уміння аргументовано викласти певний матеріал та 

навести наочні приклади для підтвердження теоретичного матеріалу, активна участь у 

загальній дискусії, змістовні доповнення та коментарі відповідей інших студентів, 

презентація власних навчальних пошуків. Присутність студентів на лекційних та 

семінарських заняттях є обов’язковою. Списування студентів під час проведення модульної 

контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення 

негативної оцінки.  

   Поточний контроль має на меті визначення рівня компетентності студентів під час 

проведення лекційних та семінарських  занять і реалізується у формі опитування, виступів на 

заняттях, виконання тестів, перевірки виконаних студентами науково-дослідних пошукових 

(самостійних) завдань. 

 
 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

 
Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 
35 балів (поточний контроль) 

16 балів (проміжний 
контроль) 

 

Підсумковаоцінкавиставляєтьсязарезультатамипоточноготапроміжногоконтролю.Підчас 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповіднодо 

«ПоложенняпропорядокоцінюваннярівнянавчальнихдосягненьстудентіввумовахЄКТСвІДГУ

». 
 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 
5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі 

стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 
думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

 

 
4 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

 
 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, 

висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує 

основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтуваннятааргументації,некористуєтьсянеобхідноюлітературою,допускаєістотні 
неточності та помилки. 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


 
2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому 

обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 
практичних завдань. 

 

1 бал 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та 

курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні 
помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів 
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 
висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид Максимальна кількість балів 

Реферування  наукових статей 5 

Наукове повідомлення 5 

Робота з усними джерелами 5 

 

          Критеріями оцінювання конспектів наукових статей є вміння студента стисло 

визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з 

усними джерелами є 

здатністьстудентазбиратиджерельнуінформаціютакритичноїїопрацьовувати. Оцінювання 

доповіді здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження,виконанняпоставленихавторомзавдань,здатністьздійснюватиузагальненняна 

основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела. 

 

 
Викладач   Топчий Л.М. 

(підпис) (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри української мови та  літератури  

протокол№ від « » 20 р. 

 

 

Завідувач кафедри   Колесников А.О. 
(підпис) (ПІБ) 


