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ВСТУП
Навчальна програма вивчення дисципліни «Стилістика української
мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра напряму 6.010102 Початкова освіта.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є рівень розвитку
національної літературної мови, основні ознаки сучасного стану мови,
функціональні стилі мови (стильова і жанрово-стилістична диференціація
мовних одиниць, багатство і різноманітність виражальних засобів мови) і
мовлення.
Міждисциплінарні зв’язки курсу: риторика, ділове мовлення,
мовознавство, сучасна українська літературна мова, етика, естетика, культура
мовлення.
Програма навчальної дисципліни містить 3 змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Стилістика української мови як лінгвістична
наука і навчальна дисципліна.
Змістовий модуль 2. Функціональні стилі української мови.
Змістовий модуль 3. Стилістичні засоби української мови.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.

Метою

викладання

навчальної

дисципліни

«Стилістика

української мови» є засвоєння основних стилістичних понять, виокремлення
інтралінгвістичних та екстралінгвістичних ознак функціональних стилів
української мови та здійснення стилістичного аналізу текстів різних стилів.
1.2.

Основними

завданнями

вивчення

дисципліни

«Стилістика

української мови» є допомогти засвоїти характерні ознаки функціональних
стилів та оволодіти стилістичними нормами української мови; формувати
вміння здійснювати стилістичний аналіз текстів; навчити різних форм і
методів самостійної роботи з мовностилістичним матеріалом, науковою і
методичною літературою; формувати вміння використовувати стилістичні
засоби відповідно до мети, завдань і умов спілкування та моделювати власні

зв’язні стилістично диференційовані висловлювання усної й писемної форм,
виробляти навички контролю й самоконтролю.
1.3.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:
 основні стилістичні поняття;
 інтралінгвістичні та екстралінгвістичні ознаки функціональних
стилів сучасної української мови;
 комунікативно-стилістичні якості мовлення;
 особливості текстів різних стилів;
уміти:
 вільно володіти теоретичним матеріалом і застосовувати його під час
аналізу стилістичних явищ;
 спроможність робити стилістичний аналіз текстів різних стилів;
 додержуватися культури мовлення;
 вільно послуговуватися електронними і паперовими словниками для
задоволення потреб у процесі фахової діяльності;
 здатність до самовдосконалення культури усного та писемного
мовлення.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 72 години / 2 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Стилістика української мови як лінгвістична наука і навчальна
дисципліна.
Стилістика української мови як лінгвістична наука і навчальна
дисципліна.
Структура стилістики. Основні поняття стилістики.
Змістовий модуль 2.
Функціональні стилі української мови.

Функціональні стилі української мови. Визначення стилю. Критерії
класифікації функціональних стилів.
Змістовий модуль 3.
Стилістичні засоби української мови.
Інтралінгвістичні та екстралінгвістичні ознаки художнього стилю.
Інтралінгвістичні та екстралінгвістичні ознаки офіційно-ділового
стилю.
Інтралінгвістичні та екстралінгвістичні ознаки наукового стилю.
Інтралінгвістичні та екстралінгвістичні ознаки публіцистичного стилю.
Інтралінгвістичні та екстралінгвістичні ознаки розмовного стилю.
Лексичні засоби стилістики.
Стилістичні можливості фразеології.
Морфологічні засоби стилістики.
Стилістичний синтаксис.
3. Рекомендована література
Базова
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної девіатології / Ф.С.Бацевич. –
Л., 2007. – 236 с.
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: [підручник] /
Ф.С. Бацевич. – Львів, 2003. – 434 с.
3. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови : академ.
Граматика

укр.

мови

/

За

ред.

І.Вихованця

/

І.Р. Вихованець,

К.Г. Городенська. – К., 2004. – 400 с.
4. Волошин

В.Г.

Комп'ютерна

лінгвістика:

[навч.

посібник]

/

В.Г. Волошин. − Суми : Університетська книга, 2004. − 381 c.
5. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : [навч. посіб.
для студентів аграрних вищих навч. закладів та коледжів] / Т.Б. Гриценко. –
К. : Центр навч. літератури, 2003. – С. 106 – 484.
6. Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні: [навч.
посіб.] / М.В.Гуць, І.Г.Олійник, І.П.Ющук. – К., 2004. – 336 с.

7. Дубічинський В.В. Українська лексикографія : історія, сучасність і
комп'ютерні технології / В.В.Дубічинський. − Харків : НТУ «ХПІ», 2004. –
203 c.
8. Єрмоленко

С.Я. Короткий

тлумачний

словник

лінгвістичних

термінів / С.Я.Єрмоленко, С.П.Бибик, О.Г.Тодор. – К. : Либідь, 2001. – 222 c.
9. Загнітко

А.П.

Українське

ділове

мовлення

:

професійне

і

непрофесійне спілкування / А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. – Донецьк, 2004. –
480 с.
10.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність / Р.Кісь. — Львів:

Літопис, 2002.
11.

Мацько Л.І. Культура української фахової мови : [навч. посіб.] /

Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К., 2007. – 360 с.
12.

Мацько Л.І. Стилістика української мови : [підручник] /

Л.І. Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько ; за ред. Л.І.Мацько. – [2-ге вид.,
випр.]. – К. : Вища шк., 2005. – С. 411 – 428.
13.

Пещак М.М. Комунікативний синтаксис / М.М.Пещак. – К., 2000.

14.

Пилинський М.М. Мовна норма і стиль / М.М.Пилинський. – К.,

15.

Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради /

1976.
О.Д. Пономарів. – К., 2001.
16.

Семеног

О.М.

Культура

наукової

української

мови

/

О.М. Семеног. – К., 2010.
17.

Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів

української мови і літератури / О.М.Семеног. – Суми, 2005. – 404 с.
18.

Сербенська О.А. Культура усного мовлення : [практикум : навч.

посіб.] / О.А.Сербенська. – К.: Центр навч. літератури, 2004. –216 с.
19.

Симоненко Т.В. Теорія і практика формування професійної

мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів:
Монографія / Т.В.Симоненко. – Черкаси, 2006. – 330 с.

20.

Струганець Л.В. Теоретичні основи культури мови : [навч. посіб.]

/ Л.В.Струганець. – Тернопіль, 1997.
21.

Токарська А.С. Культура фахового мовлення правника: [навч.

посіб.] / А.С.Токарська, І.М.Кочан. – Л., 2003. – 312 с.
22.

Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс : [підручник] /

С.В. Шевчук. – К., 2003. – 448 с.
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання –
Залік – 7 семестр
5. Засоби діагностики успішності навчання –
1) усні опитування на практичних заняттях;
2) перевірка виконання практичних завдань;
3) перевірка результатів виконання індивідуальних завдань;
4) перевірка контрольних і тестових завдань;
5) перевірка навчального проекту.

