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1. Мета опанування дисципліни: характеристика системи стилістичних 

засобів, їх природи та функцій в різних мовних стилях, а також принципів їх 

декодування в плані інтерпретації тексту. 

 

2. Завдання: ознайомити студентів з принципами структурної організації та 

функціонування стилістичних засобів англійської мови як системи; ознайомити 

студентів з особливостями стилістичного функціонування лексичних, 

морфологічних і синтаксичних одиниць в оригінальному тексті; формувати 

уяву про національну специфіку використання мовних засобів, про своєрідність 

системи функціональних стилів англійської мови; виявити загальну художню 

ідею, тобто суть тексту, узагальнюючий емоційний смисл, що лежить в основі 

твору; виявлення позатекстових факторів мовної особистості письменника 

через дослідження тематичних і стильових домінант, образно-асоціативних 

полів, ключових слів та наскрізних образів; ретельний аналіз словесної тканини 

тексту, мовних одиниць, мовних засобів усіх рівнів. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння: 

основних теоретичних положень дисципліни; 

визначень основних термінів (виразні засоби мови, стилістичні прийоми, тропи, 

семасіологія, фразеологія); 

основних категорій стилістики та можливості їх втілення в порівняльних мовах; 

основних напрямків стилістичного аналізу тексту з елементами порівняння, 

враховуючи усі фактори стилістичного дискурсу. 

 

застосування знань і розумінь: 

аналізувати художній текст на фонетичному, морфологічному, синтаксичному, 

семантичному рівнях; 

самостійно переробляти поточну наукову інформацію зі стилістичних 

досліджень мови і знаходити в ній елементи, необхідні для впровадження у 

викладацьку практику; 

виділяти з тексту тропи та фігури мови в типологічному плані; 

аналізувати явища синонімії та антонімії; 

володіння навичками адекватного перекладу художніх текстів, враховуючи 

стилістичні особливості мови оригіналу та перекладу; 



вміння виявляти позатекстові фактори мовної особистості письменника через 

дослідження тематичних і стильових домінант, образно-асоціативних полів, 

ключових слів та наскрізних образів; 

ретельний аналіз словесної тканини тексту, мовних одиниць, мовних засобів 

усіх рівнів. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Загальні поняття стилістики 

Тема 1. Базові складові стилістики. 

Тема 2. Функціональні стилі та їх характеристики. 

 

Змістовий модуль 2. Лексикологічні та морфологічні складові стилістики 

Тема 3. Стилістична лексикологія. 

Тема 4. Морфологічна стилістика. 

 

Змістовий модуль 3. Експресивні стилістичні засоби 

Тема 5. Фонетичні та графічні експресивні стилістичні засоби. 

Тема 6. Лексико-семантичні стилістичні засоби. Фігури субституції. 

Тема 7. Лексико-семантичні стилістичні засоби. Фігури комбінування. 

Тема 8. Синтаксичні стилістичні засоби. 

Тема 9. Стилістичний аналіз тексту. 

 

5. Викладацький склад: к.п.н., Куц М.О. 


