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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Стилістика англійської мови” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки  
магістра та спеціаліста 
 

спеціальності (напряму)  
Філологія 

 
спеціалізації 

Мова і література (англійська) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  

1.1.1. набуття студентами теоретичних знань; 
1.1.2. формування у студентів вмінь розрізняти функціональні стилі сучасної англійської мови та 

експресивні мовні засоби різних рівнів. 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  
1.2.1. розглянути особливості та основні характеристики функціональних стилів сучасної 

англійської мови; 
1.2.2. проаналізувати експресивні мовні засоби різних рівнів; 
1.2.3. сформувати у студентів вміння і навички аналізу текстів різноманітного стильового та 

жанрового напрямку. 
 

1.3. Кількість кредитів – 5  
 
1.4. Загальна кількість годин – 150  

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 
Заочна форма навчання 

Рік підготовки 
6-й 

Семестр 
11-й 

Лекції 
10 год. 

Самостійна робота 
140 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання  

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів 
навчання: 

знати:  
- об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади сучасної стилістики,   
- основні поняття та коло проблем стилістичних студій; 
вміти:  
- розуміти і вживати широкий спектр термінологічних одиниць сучасної стилістики, 
застосовувати отримані знання з метою розрізняти експресивні мовні засоби, що належать 
до різних мовних рівнів та притаманні різним функціональним стилям,   
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- виокремити та охарактеризувати стилістичні особливості текстів різних жанрів під час 
роботи з друкованими та відеоматеріалами,  
- ефективно використовувати теоретико-методологічну базу стилістики з метою аналізу 
мовно-мовленнєвого матеріалу.   

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Стилістика англійської мови 

Тема 1.  Вступ до стилістики як лінгвістичної дисципліни.  
Формуються фундаментальні уявлення про основні поняття стилістики. 

Тема 2.  Поняття стилю. Синонімія мовних засобів. Розшарування лексики.  
Ознайомлення студентів з основними класами лексичних одиниць. 

Тема 3.  Лексичні стилістичні засоби. 
Аналізуються основні види фігур мовлення. Передбачається характеристика ролі фігур 
мовлення в авторському тексті. Виокремлюються стилістичні засоби у поданих текстах. 

Тема 4.   Граматичні стилістичні засоби 
Аналізуються основні види стилістичних фігур на морфологічному і граматичному рівнях 
мови. 
Тема 5.   Функціональні стилі сучасної англійської мови. Практика стилістичного  аналізу 
художніх текстів. 
Розглядаються становлення й розвиток стилів в англійській мові, форми їх існування, поширені 
граматичні конструкції, характерні лексичні особливості. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тематичних блоків Кількість годин 

заочна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 
Тема 1. Вступ до стилістики як 
лінгвістичної дисципліни.  22 2    20 

Тема 2. Поняття стилю. Синонімія 
мовних засобів. Розшарування 
лексики. 

30 2    28 

Тема 3.  Лексичні стилістичні 
засоби.  38 2    36 

Тема 4.  Граматичні стилістичні 
засоби 30 2    28 

Тема 5. Функціональні стилі 
сучасної англійської мови. 
Практика стилістичного  аналізу 
художніх текстів. 

30 2    28 

Разом за розділом 1 150 10    140 
Усього годин  150 10    140 
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4. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Підготовка до підсумкового контролю. Ознайомлення з особливостями 
фонетичних стилістичних засобів та граматичної метафори. 20 

2 Аналітичний огляд фігур скорочення і фігур надлишковості. 
Підготовка до підсумкового контролю. 28 

3 Підготовка до підсумкового контролю. Самостійне вивчення поняття 
регістрів сучасної англійської мови та їх особливостей, ознайомлення з 
літературними та розмовними стилями. 

36 

4  Лінгвостилістичний аналіз текстів різноманітної стильової та жанрової 
належності, перегляд та аналіз відеоматеріалів.  28 

5 Написання реферату за результатами практичного аналізу 
функціонального стилю та індивідуальної авторської манери у письмових 
творах та відеоматеріалах. 

28 

 Разом  140 
 

5. Методи контролю 
 

1. Метод усного контролю: індивідуальне/фронтальне опитування, усний стилістичний аналіз 
текстового фрагменту.  

2. Метод тестового контролю: множинний вибір (іспит). 
3. Метод самоконтролю: робота з методичним посібником. 

 
6. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзаменаці

йна робота Сума 

60 40 100 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно 
зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 
1-49 незадовільно не зараховано 

 
 

7. Рекомендоване методичне забезпечення 
Основна література 

 
1. Дудоладова О.В. Навчально–методичний посібник зі стилістики англійської мови / Дудоладова О.В. –
Харків : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2010. – 44 с. 
 

Допоміжна література 
Література, видана в Україні 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови [англ.]. / Єфімов Л.П. – Видавництво: Вінниця: “Нова книга”, 
2004. – 240 с. 
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Література, видана за кордоном 
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка / Арнольд И.В. М.: Флинта, Наука, 2002. – 384 с.  
2. Болотнова Н. С. Стилистика английского языка / Болотнова Н. С. –  М.: Флинта, 2011. –  384 с. 
3.  Гуревич В. В. Коммуникативная стилистика текста / Гуревич В. В. –  М.: Флинта, 2011. –  69 с. 
4.  Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса / Stylistics of the English Language. 
Fundamentals of the Course. Издательство: Едиториал УРСС, 2002. – 208 стр.  
5. Кочерган М.П. Загальне мовознавство / М.П.Кочерган. – К.: Академія, 2010. – 463 с. 
6.  Никитина С.Е., Васильева Н.В. Экспериментальный системный толковый словарь 
стилистических терминов: Принципы сост. и избр. словар. ст. – М.: РАН. Ин-т языкознания, 
1996. – 172 с. 
7 Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию. – Омск: Омский гос. ун-т, 2011. –  92 с. 
8.  English Stylistics / Кульгавова Л.В. –  Иркутск, Изд-во Иркутск. гос. лингв. ун-та, 2012. –  341 с. 
9.   Galperin L.R. Stylistics / Galperin L.R. – M.: Higher School Publ. House, 1971. – 343 p. 
10. Jackson H. Words and their meaning / Jackson H. – New York: Longman, 2007. –  279 p..   
11. Kukharenko V.A. Seminars in Style / Kukharenko V.A. – M.: Higher School Publ. House, 2011. – 184 p. 

 
8. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

1. Introduction to Theory of Literature  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  oyc.yale.edu/node/451 
2.  Fiction Subgenres [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://blog.reuts.com/tag/fiction-subgenres  
3. Fiction Genre Flowchart by Alex Herzberg [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   
http://prezi.com/7nn3so6qoxms/fiction-genre-flowchart 
4.  Stylistic Analysis of Two Passages  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
https://www.youtube.com/watch?v=69O0QyoCY2g 
5. Understanding Spoken Discourse and Stylistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
https://www.youtube.com/watch?v=B3DN0W2K19c 
 

http://prezi.com/7nn3so6qoxms/fiction-genre-flowchart
https://www.youtube.com/watch?v=69O0QyoCY2g
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