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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Стилістика англійської мови” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів наук з філології за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра 

 
напряму  
035 філологія 

 
спеціалізації 
англійська мова 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Курс «Стилістика англійської мови» призначений для студентів 4 курсу (VIII семестр) та 

розрахований на 54 навчальні години.  
Курс «Стилістика англійської мови» є важливою складовою частиною підготовки 

студентів кафедри англійської філології. 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  
1.1.1. детальний опис усіх стилістичних ресурсів сучасної англійської мови;  
1.1.2. виявлення принципів організації та функціонування стилістичних засобів 

англійської мови як визначеної системи. 
 

1.2. Знання і навички, що студенти повинні набути у цьому курсі. Вивчення стилістики як 
теоретичної дисципліни повинно переслідувати перш за все практичні цілі, тобто служити 
засобом вироблення у студентів навичок аналізу художнього тексту, сприяти усвідомленню 
відбору студентами стилістичних ресурсів мови з метою використання їх у мовленнєвій 
діяльності та викладанні. 
 

1.3. Кількість кредитів: 1,5. 
 
1.4. Загальна кількість годин – 54. 
 

  1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

 
Денна форма навчання 

 
Рік підготовки –4-й 

 
Семестр – 8-й 

 
Лекції – 26 год. 

 
Самостійна робота – 28 год. 

Вид контролю: 
іспит 
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2. Опис навчальної дисципліни 
 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 
для денної форми навчання – 92% 

 
3. Виклад змісту навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Стилістична система сучасної англійської мови. 

Тема 1. Загальнотеоретичні проблеми стилістики. 
Предмет і завдання стилістики. Стилістика у системі наук. Загальнометодичні основи 

стилістики. Загальнонаукові основи стилістики. Історія походження, теорія та метод стилістики. 
 
Тема 2. Літературознавча стилістика та лінгвостилістика.  
Стилістика як лінгвістична дисципліна. Рівні аналізу. Стиль та стилістика. Явище синонімії. 

Типи синонімів. Прикладна та літературознавча стилістика. Стилістика від автора та стилістика 
сприйняття як стилістика декодування. Стилістична функція. 

 
Тема 3. Стилістична фонетика, графо-фонетика і графіка.  
Фонетичні засоби стилістики: звуконаслідування (ономатопія), алітерація, асонанс, 

консонанс. Евфонія, какофонія. Графіко-фонетичні засоби стилістики. Графічні засоби. Рифма. 
Ритм. Наголос. 

 
Тема 4. Стилістична морфологія. 
Поняття про виразний засіб та стилістичний засіб на морфологічному рівні. Стилістичні 

засоби використання іменників. Стилістичний потенціал форм генетива та множини. Стилістичні 
функції артикля. Протиставлення в системі займенників як фактор стилю. Різні засоби 
підсилення прийменників. Стилістичні можливості дієслівних категорій. Прислівники та їх 
стилістичні функції. 

 
Розділ 2. Матеріальні ресурси стилістики. 

 
Тема 1. Стилістична лексикологія. 
Денотативне і конотативне значення слова. Емоційна, оціночна, експресивна і стилістична 

складова конотації. Стилістична диференціація словарного складу сучасної англійської мови. 
Стилістичне використання слів, які входять до лексико-стилістичної парадигми. 

  
Тема 2. Стилістичні функції слів високого стилістичного тону. 
Поетизми, архаїзми, варваризми, книжкові слова, неологізми, терміни. Стилістичні функції 

слів зниженого стилістичного тексту: колоквіалізми, сленг, жаргонізми, діалектизми, 
професіоналізми, вульгаризми. Стилістичне використання фразеології. 

 
Тема 3. Стилістичний синтаксис.  
Поняття стилістичного засобу на синтаксичному рівні. Виразні засоби синтаксису, які 

засновані на редукції вихідної моделі: еліпсис, умовчання (апозіопезис), номінативні речення, 
безсполучниковий зв’язок (асиндетон).  

 
Тема 4. Синтаксичні виразні засоби, які засновані на експансії вихідної моделі: повтор, 

перелічення, синтаксична тавтологія, багатосполучниковий зв’язок (полісиндетон), емфатичні 
конструкції, вставні речення. 
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Синтаксичні виразні засоби, які засновані на зміні порядку проходження компонентів 
вихідної моделі: інверсія, дистантне розташування синтаксично зв’язаних одиниць речень, 
обособлення. 

 
Розділ 3. Експресивні стилістичні засоби. Тропи і фігури. Функціональні стилі. 
 
Тема 1. Стилістичні засоби, які засновані на формальних та змістових взаємодіях кількох 

синтаксичних конструкцій або речень у контексті: паралелізм, хіазм, анафора, епіфора. 
Синтаксичні засоби, які засновані на транспозиції значення способу граматичного зв’язку 

між компонентами речень або реченнями: парцеляція. 
  
Тема 2. Стилістична семасіологія. 
Семантологія як наука.Фігури заміщення. Фігури кількості: гіпербола, мейозис, літота. 

Фігури якості: метонімія, синекдоха, перифраз, евфемініз, метафора, антономазія, персоніфікація, 
алегорія, іронія. Фігури поєднання. 

 
Тема 3. Фігури тотожності: порівняння, синоніми-замісники, синоніми-уточнення.  
Фігури протиставлення: антитеза, оксюморон. Фігури нерівностей: наростання (клаймекс), 

розбивка, каламбур, зевгма.  
 
Тема 4. Стилістика тексту. 
Текст і деякі вихідні та основні поняття стилістики. Способи аналізу художнього тексту. 

Контекст. Текстова інтерпретація. Деякі основні категорії тексту і їх стилістичне використання: 
інтегративність тексту, дискретність тексту, персональність / інперсональність тексту, 
установлення на читача. 

 
Тема 5. Функціональна стилістика. 
Стилістична диференціація сучасної англійської мови. Мовна система, функціональні стилі 

і індивідуальне мовлення. Основні протиставлення на рівні норми. Функціональні стилі мовної 
діяльності: офіційно-діловий, науково-професійний, газетний, публіцистичний, літературний, 
розмовний. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма 
Усього у тому числі 

л п ср 
1 2 3 4 5 

Тематичний блок 1 
Тема 1. Загальнотеоретичні проблеми 
стилістики.  
Предмет і завдання стилістики. Стилістика у 
системі наук. Загальнометодичні основи 
стилістики. Загальнонаукові основи стилістики. 
Історія походження, теорія та метод стилістики. 

4 2  2 

Тема 2. Літературознавча стилістика та 
лінгвостилістика.  
Стилістика як лінгвістична дисципліна. Рівні 
аналізу. Стиль та стилістика. Явище синонімії. 
Типи синонімів. Прикладна та літературознавча 
стилістика. Стилістика від автора та стилістика 

4 2  2 
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сприйняття як стилістика декодування. 
Стилістична функція. 
Тема 3. Стилістична фонетика, графо-фонетика 
і графіка.  
Фонетичні засоби стилістики: звуконаслідування 
(ономатопія), алітерація, асонанс, консонанс. 
Евфонія, какофонія. Графіко-фонетичні засоби 
стилістики. Графічні засоби. Рифма. Ритм. 
Наголос. 

4 2  2 

Тема 4. Стилістична морфологія. 
Поняття про виразний засіб та стилістичний засіб 
на морфологічному рівні. Стилістичні засоби 
використання іменників. Стилістичний потенціал 
форм генетива та множини. Стилістичні функції 
артикля. Протиставлення в системі займенників як 
фактор стилю. Різні засоби підсилення 
прийменників. Стилістичні можливості дієслівних 
категорій. Прислівники та їх стилістичні функції. 

4 2  2 

Тематичний блок 2 
Тема 1. Стилістична лексикологія. 
Денотативне і конотативне значення слова. 
Емоційна, оціночна, експресивна і стилістична 
складова конотації. Стилістична диференціація 
словарного складу сучасної англійської мови. 
Стилістичне використання слів, які входять до 
лексико-стилістичної парадигми. 

4 2  2 

Тема 2. Стилістичні функції слів високого 
стилістичного тону. 
Поетизми, архаїзми, варваризми, книжкові слова, 
неологізми, терміни. Стилістичні функції слів 
зниженого стилістичного тексту: колоквіалізми, 
сленг, жаргонізми, діалектизми, професіоналізми, 
вульгаризми. Стилістичне використання 
фразеології. 

4 2  2 

Тема 3. Стилістичний синтаксис.  
Поняття стилістичного засобу на синтаксичному 
рівні. Виразні засоби синтаксису, які засновані на 
редукції вихідної моделі: еліпсис, умовчання 
(апозіопезис), номінативні речення, 
безсполучниковий зв’язок (асиндетон). 

4 2  2 

Тема 4. Синтаксичні виразні засоби, які 
засновані на експансії вихідної моделі: повтор, 
перелічення, синтаксична тавтологія, 
багатосполучниковий зв’язок (полісиндетон), 
емфатичні конструкції, вставні речення. 
Синтаксичні виразні засоби, які засновані на зміні 
порядку проходження компонентів вихідної 
моделі: інверсія, дистантне розташування 
синтаксично зв’язаних одиниць речень, 
обособлення. 

4 2  2 

Тематичний блок 3 
Тема 1. Стилістичні засоби, які засновані на 4 2  2 
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формальних та змістових взаємодіях кількох 
синтаксичних конструкцій або речень у контексті: 
паралелізм, хіазм, анафора, епіфора. 
Синтаксичні засоби, які засновані на транспозиції 
значення способу граматичного зв’язку між 
компонентами речень або реченнями: парцеляція. 
Тема 2. Стилістична семасіологія. 
Семантологія як наука.Фігури заміщення. Фігури 
кількості: гіпербола, мейозис, літота. Фігури 
якості: метонімія, синекдоха, перифраз, евфемініз, 
метафора, антономазія, персоніфікація, алегорія, 
іронія. Фігури поєднання. 

4 2  2 

Тема 3. Фігури тотожності: порівняння, 
синоніми-замісники, синоніми-уточнення.  
Фігури протиставлення: антитеза, оксюморон. 
Фігури нерівностей: наростання (клаймекс), 
розбивка, каламбур, зевгма. 

4 2  2 

Тема 4. Стилістика тексту. 
Текст і деякі вихідні та основні поняття 
стилістики. Способи аналізу художнього тексту. 
Контекст. Текстова інтерпретація. Деякі основні 
категорії тексту і їх стилістичне використання: 
інтегративність тексту, дискретність тексту, 
персональність / інперсональність тексту, 
установлення на читача. 

4 2  2 

Тема 5. Функціональна стилістика. 
Стилістична диференціація сучасної англійської 
мови. Мовна система, функціональні стилі і 
індивідуальне мовлення. Основні протиставлення 
на рівні норми. Функціональні стилі мовної 
діяльності: офіційно-діловий, науково-
професійний, газетний, публіцистичний, 
літературний, розмовний. 

6 2  4 

Усього годин 54 26  28 
 

 
5. Самостійна робота 

 
№  
з/п 

 

Назва теми 
 
 

Кількість 
годин 

Форма 
контролю 

 Тематичний блок 1   
1 Тема 1. Загальнотеоретичні проблеми стилістики.  

Предмет і завдання стилістики. Стилістика у системі наук. 
Загальнометодичні основи стилістики. Загальнонаукові основи 
стилістики. Історія походження, теорія та метод стилістики. 

2 Підсумковий 
контроль 

2 Тема 2. Літературознавча стилістика та лінгвостилістика.  
Стилістика як лінгвістична дисципліна. Рівні аналізу. Стиль та 
стилістика. Явище синонімії. Типи синонімів. Прикладна та 
літературознавча стилістика. Стилістика від автора та 
стилістика сприйняття як стилістика декодування. Стилістична 
функція. 

2 Підсумковий 
контроль 
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3 Тема 3. Стилістична фонетика, графо-фонетика і графіка.  
Фонетичні засоби стилістики: звуконаслідування (ономатопія), 
алітерація, асонанс, консонанс. Евфонія, какофонія. Графіко-
фонетичні засоби стилістики. Графічні засоби. Рифма. Ритм. 
Наголос. 

2 Підсумковий 
контроль 

4 Тема 4. Стилістична морфологія. 
Поняття про виразний засіб та стилістичний засіб на 
морфологічному рівні. Стилістичні засоби використання 
іменників. Стилістичний потенціал форм генетива та множини. 
Стилістичні функції артикля. Протиставлення в системі 
займенників як фактор стилю. Різні засоби підсилення 
прийменників. Стилістичні можливості дієслівних категорій. 
Прислівники та їх стилістичні функції. 

2 Підсумковий 
контроль 

 Тематичний блок 2   
1 Тема 1. Стилістична лексикологія. 

Денотативне і конотативне значення слова. Емоційна, 
оціночна, експресивна і стилістична складова конотації. 
Стилістична диференціація словарного складу сучасної 
англійської мови. Стилістичне використання слів, які входять 
до лексико-стилістичної парадигми. 

2 Підсумковий 
контроль 

2 Тема 2. Стилістичні функції слів високого стилістичного 
тону. 
Поетизми, архаїзми, варваризми, книжкові слова, неологізми, 
терміни. Стилістичні функції слів зниженого стилістичного 
тексту: колоквіалізми, сленг, жаргонізми, діалектизми, 
професіоналізми, вульгаризми. Стилістичне використання 
фразеології. 

2 Підсумковий 
контроль 

3 Тема 3. Стилістичний синтаксис.  
Поняття стилістичного засобу на синтаксичному рівні. Виразні 
засоби синтаксису, які засновані на редукції вихідної моделі: 
еліпсис, умовчання (апозіопезис), номінативні речення, 
безсполучниковий зв’язок (асиндетон). 

2 Підсумковий 
контроль 

4 Тема 4. Синтаксичні виразні засоби, які засновані на 
експансії вихідної моделі: повтор, перелічення, синтаксична 
тавтологія, багатосполучниковий зв’язок (полісиндетон), 
емфатичні конструкції, вставні речення. 
Синтаксичні виразні засоби, які засновані на зміні порядку 
проходження компонентів вихідної моделі: інверсія, дистантне 
розташування синтаксично зв’язаних одиниць речень, 
обособлення. 

2 Підсумковий 
контроль 

 Тематичний блок 3   
1 Тема 1. Стилістичні засоби, які засновані на формальних та 

змістових взаємодіях кількох синтаксичних конструкцій або 
речень у контексті: паралелізм, хіазм, анафора, епіфора. 
Синтаксичні засоби, які засновані на транспозиції значення 
способу граматичного зв’язку між компонентами речень або 
реченнями: парцеляція. 

2 Підсумковий 
контроль 

2 Тема 2. Стилістична семасіологія. 
Семантологія як наука.Фігури заміщення. Фігури кількості: 
гіпербола, мейозис, літота. Фігури якості: метонімія, 
синекдоха, перифраз, евфемініз, метафора, антономазія, 

2 Підсумковий 
контроль 
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персоніфікація, алегорія, іронія. Фігури поєднання. 

3 Тема 3. Фігури тотожності: порівняння, синоніми-замісники, 
синоніми-уточнення.  
Фігури протиставлення: антитеза, оксюморон. Фігури 
нерівностей: наростання (клаймекс), розбивка, каламбур, 
зевгма. 

2 Підсумковий 
контроль 

4 Тема 4. Стилістика тексту. 
Текст і деякі вихідні та основні поняття стилістики. Способи 
аналізу художнього тексту. Контекст. Текстова інтерпретація. 
Деякі основні категорії тексту і їх стилістичне використання: 
інтегративність тексту, дискретність тексту, персональність / 
інперсональність тексту, установлення на читача. 

2 Підсумковий 
контроль 

5 Тема 5. Функціональна стилістика. 
Стилістична диференціація сучасної англійської мови. Мовна 
система, функціональні стилі і індивідуальне мовлення. 
Основні протиставлення на рівні норми. Функціональні стилі 
мовної діяльності: офіційно-діловий, науково-професійний, 
газетний, публіцистичний, літературний, розмовний. 

4 Підсумковий 
контроль 

 Разом 28  
 

6. Методи навчання 
 

1. Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція. 
2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 
3. Робота з підручником. 
 

7. Методи контролю 
 

1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування. 
2. Метод тестового контролю. 
3. Метод самоконтролю. 
 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 
семестровий контроль 

(залік) 

Сума 

Тематичний 
блок 1 

Тематичний 
блок 2 

Тематичний 
блок 3 

 
40 

 
100 

20 20 20 
 

Форми контролю навчальних здобутків студентів: 
Письмове опитування у формі множинного вибору. 
 
Критерії оцінювання: 

Шкала відповідності оцінки (за національною системою) 
кількості штрафних балів 

 
 Кількість 

активних 
моментів 

Кількість 
штрафних 

балів на «5» 

Кількість 
штрафних 

балів на «4» 

Кількість 
штрафних 

балів на «3» 

Кількість 
штрафних 

балів на «2» 
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Тест 40 0-4 4,5-10 10,5-20 20,5-більше 
 
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування модуля – 20 балів 

(50 %). 
Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він впорався з 50 % 

учбового матеріалу, тобто набрав не менше 20 балів (50 %). 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка за національною 
шкалою 

 
90 – 100 

зараховано 70-89 
50-69 
1-49 не зараховано 

 
9. Рекомендоване методичне забезпечення 

Базова література: 
1. Galperin I.R. Stylistics. – M., 1971, 1977. 
2. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерет Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика 

английского языка. – Киев, 1984. 
3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования). – 

М., 2004. 
4. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – M, 1986. 

Допоміжна література: 
1. Пелевина Ю.М. Стилистический анализ художественного текста. – Л., 1980. 
2. Скребнев Ю.М. Очерки по теории стилистики. – Горький, 1975. 
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 
4. Наер В.Л. Функциональные стили английского языка. – М., 1981. 
5. Crystal D., Davy D. Interesting English Style. – London, 1979. 
6. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика английского языка. – М., 1989. 
7. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963. 
8. Одинцов В.И. Стилістика текста. – М., 1980. 
9. Linguostylistics: Theory and Method / ed. by O. Akhamanova. – M., 1972. 
10. Birch David and Michael O’Toole. The Functions of Style. – London, 1987. 
11. Freeman Donald. Essays in Modern Stylistics. – L., 1981. 
12. Leech Geoffrey and Michael Short. Style in Fiction. – L., 1981. 
13. Widdowson Henry. Stylistics and the Teaching of Literature. – L., 1975. 
14. Современная англоязычная шутка. Монография. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 

356 с. 
15. Стилистика и литературное редактирование : учебник / под ред. проф. В.И. Максимова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 653 с.  
16. Словник тропів і стилістичних фігур / [автор-укладач В. Ф. Святовець]. – К. : Академія, 

2011. – 176 с. 
17. Жарт  у  сучасному  комунікативному  просторі  Великої  Британії  та  США : монографія /  

В.  О.  Самохіна. –  Вид. 2-е,  перероб.  і  доп. –  Х. :  ХНУ  імені В. Н. Каразіна, 2012. – 
360 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Cambridge Dictionary online: http://dictionary .cambridge.org/ 
2. Longman English Dictionary online: http://www.ldoceonline.com/ 
3. Macmillan English Dictionary and Thesaurus: http://www.macmillandictionary.com/ 

http://www.chuvsu.ru/%7Ejornal/index.php?option=com_content&view=article&id=3697:-3-2007-653-&catid=72:2013-01-05-21-30-27&Itemid=107
http://www.chuvsu.ru/%7Ejornal/index.php?option=com_content&view=article&id=3697:-3-2007-653-&catid=72:2013-01-05-21-30-27&Itemid=107
http://www.ldoceonline.com/
http://www.macmillandictionary.com/
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4. Thesaurus. Com: http://thesaurus.reference.com/ 
5. Online English Thesaurus: http://www.lingvozone.com/free-online-thesaurus 

http://thesaurus.reference.com/
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