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Анотація навчальної дисципліни: “Стилістика іноземної (англійської) мови”  
для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов Харківського національного університету                                     
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (шифри академічних груп студентів: (1) ЯА–61(62);                                    
напрям підготовки: 035 “Філологія”; (1) шифр і назва спеціальності: 7.02030302 (8.02030302) “Мова і література (англійська)”, 
шифр і назва спеціалізації: 7.02030304 (8.02030304) “Переклад” (англійська мова). 

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців з галузі знань 03 –– “Гуманітарні науки”: 7.02030302 –– “спеціаліст”; 
8.02030302 –– “магістр”.  
 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Дудоладова Ольга Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри методики та практики викладання іноземної мови. 
 

Програма навчальної дисципліни “Стилістика англійської мови” складена відповідно                                               
до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки спеціалістів з філології та магістрів наук                       
з філології за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”; “магістр”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є функціональні стилі та експресивний потенціал англійської мови. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 
1.  Тематичний блок № 1. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань; формування у студентів вмінь 
розрізняти функціональні стилі сучасної англійської мови та експресивні мовні засоби різних рівнів. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є розглянути особливості та основні характеристики функціональних 
стилів сучасної англійської мови; проаналізувати експресивні мовні засоби різних рівнів; сформувати у студентів вміння і 
навички аналізу текстів різноманітного стильового та жанрового напрямку. 
1.3. 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, 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. Рекомендоване методичне забезпечення 
Базова література 

1.  Навчально-методичний посібник зі стилістики англійської мови / Дудоладова О.В. – Х., 2010. – 44с.  
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: УРСС, 2010. – 303с. 
3. Кузнец М.Д.,  Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка. – Л: Учпедгиз, 1960. – 261с. 
4. Стилистические исследования. – М.: Наука, 1972. – 317с. 
5. Galperin L.R. Stylistics. – M.: Higher School Publ. House, 1971. – 343p. 
6. Kiselyova L.A. & others. A Practical Hand-Book of Russian Style. – М.: Progress Publ., 1966. – 210p. 
 

Допоміжна література 
1. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. – М., 2001.   
2. Kukharenko V.A. Seminars in Style. – M.: Higher School Publ. House, 1971. – 184p. 
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3. Інформаційні ресурси 

1. www.wikipedia 
2. http://encyclopediabritannika 
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