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ПереДмова

Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті 
освіта визначена як стратегічна основа розвитку особистості, суспіль-
ства, нації. У таких соціально-педагогічних умовах неабиякого зна-
чення набуває роль учителя взагалі та учителя-словесника зокрема як 
носія кодифікованого варіанта української літературної мови, освіче-
ної, професійно компетентної особистості, що володіє високою куль-
турою думки і слова, є вмілим ретранслятором інформації. Винятково 
важливим для суспільства сьогодні є також духовний розвиток осо-
бистості, яка вміє не тільки швидко видобувати інформацію, прийма-
ти належні рішення у будь-якій сфері діяльності, а й володіє такими 
особистісними якостями, як порядність, чесність, справедливість, від-
повідальність, тактовність, вихованість, доброзичливість тощо.

Ціннісні орієнтації, професійні знання, комунікативні мож-
ливості особистості віддзеркалює культура усного й писемного 
мовлення. Опанування майбутнім фахівцем культури мови й мов-
лення, мовленнєвого етикету – головний чинник ефективної про-
фесійної й особистісної комунікативної діяльності. Допомогти 
студентам оволодіти стилістичними нормами сучасної української 
мови, засвоїти стилістичний потенціал мовних одиниць усіх рівнів 
мовної системи, сформувати вміння використовувати стилістичні 
засоби відповідно до мети, умов спілкування покликаний один із 
завершальних курсів у лінгвістичній підготовці вчителя-словесни-
ка – «Стилістика сучасної української літературної мови». 

Пріоритетними сьогодні вважають модульні технології навчан-
ня і рейтингові системи контролю та оцінювання. Пропонований 
курс складається з таких змістових модулів : «Стилістика україн-
ської мови як лінгвістична наука й навчальна дисципліна», «Історія 
і джерела стилістики», «Основні поняття стилістики», «Функціо-
нальні стилі української мови», «Стилістичні засоби української 
літературної мови». Структура кожного із змістових модулів під-
порядкована меті – допомогти студентам засвоїти основні стиліс-
тичні поняття, навчитися різних форм і методів самостійної ро-
боти з мовностилістичним матеріалом, науковою і методичною 
літературою; сформувати вміння здійснювати стилістичний ана-
ліз текстів; розвивати науково-дослідницькі здібності; формувати 
вміння моделювати власні зв’язні стилістично диференційовані 
висловлювання усної й писемної форм, виробляти навички конт-
ролю й самоконтролю.
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класифікувати мовностилістичні явища, давати їм усебічну характерис-
тику, визначати їх функції у комунікативно-мовленнєвій діяльності; про-
дукувати й поліпшувати власні зв’язні висловлювання, усувати допущені 
помилки та недоліки.
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Курс «Стилістика сучасної української літературної мови» 
 студенти опановують на ІV курсі упродовж двох семестрів, його об-
сяг – 4 кредити (5 змістових модулів). На дисципліну відводить ся : 
60 годин лекційних (30 год. – у VІІ семестрі, 30 год. – у VIII семе-
стрі), 48 годин практичних занять (24 год. – у VІІ семестрі, 24 год. 
– у VIII семестрі), 108 годин становить самостійна робота та 8 годин 
– індивідуальна робота. Загальний обсяг курсу становить 216 годин. 

Запропоновані завдання і вправи формують поняття про стиліс-
тичну систему української мови, орієнтують на глибоке осмислен-
ня змістової і стилістичної структури тексту, спрямовані на фор-
мування вмінь і навичок класифікувати мовностилістичні явища, 
давати їм усебічну характеристику, визначати їх функції у комуні-
кативно-мовленнєвій діяльності; продукувати й поліпшувати влас-
ні зв’язні висловлювання, усувати допущені помилки та недоліки.

Добір текстів для стилістичного аналізу, завдань творчого ха-
рактеру здійснювався з метою реалізації лінгвістичної, комуніка-
тивно-діяльнісної й культурологічної змістових ліній. Здобуття 
студентами знань зі стилістики на національній основі забезпе-
чується завдяки текстовим вправам. Зміст текстів дозволяє по-
глиблювати знання про український фольклор, виховувати повагу 
до рідної мови, використовувати її виражальні засоби, опанову-
вати багатство українського мовного етикету, розширювати коло 
знань про видатних діячів української культури, виховувати шану 
й повагу до видатних українців, кращі моральні якості тощо. Крім 
того, дібраний дидактичний матеріал забезпечує професійно-орі-
єнтований характер мовлення майбутнього фахівця.

Ключові поняття до визначених тем, представлені у короткому 
термінологічному словнику, допомагають сконцентрувати увагу 
на тлумаченні лінгвостилістичних понять у науковій літературі, а 
також зрозуміти природу й сутність виражальних засобів рідної 
мови, їх роль у мовленнєвій діяльності особистості; осмислити 
взаємозв’язок даного курсу з методикою навчання мови, роль на-
бутих знань у майбутній фаховій діяльності.

Список літератури, дібраний з урахуванням досягнень сучасно-
го мовознавства, сприятиме глибокому ознайомленню студентів 
із науковими й навчально-методичними джерелами в галузі сти-
лістики : монографії, статті, підручники, посібники тощо. Він має 
спонукати студентів до подальшого самостійного пошуку літера-
тури, її ретельного вивчення й творчого застосування у майбутній 
дослідницькій та професійній діяльності. 

ЗміСт НавчальНої ДиСциПліНи

Змістовий	модуль	1.	 
Стилістика	української	мови	 

як	лінгвістична	наука	й	навчальна	дисципліна

Предмет	стилістики. Стилістичні ознаки мовних одиниць усіх 
рівнів (стилістичний інвентар мови); стилістичні засоби, що вико-
ристовуються для експресії інтелектуального, емоційного й есте-
тичного змісту, для ефективного мовлення; закономірності функ-
ціонування мови в різних сферах і ситуаціях спілкування; стилі 
мови і мовлення; комунікативно-виражальні можливості мови, її 
багатство і краса; роль стилістики в підвищенні культури мови і 
мовлення.

Мовний і позамовний аспекти стилістики (мовні одиниці, мов-
леннєві засоби їх організації, мотиви і критерії добору та відбору 
мовних одиниць відповідно до мети і умов спілкування).

Стилістична	система	української мови як предмет української 
стилістики. Філософське вчення про онтологічну єдність думки, 
волі й емоції, про співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в 
процесі пізнання, про зв’язок та залежність форми і змісту. Лінг-
вокраїнознавство як методологічна основа курсу стилістики укра-
їнської мови.

Методи	стилістичних досліджень: семантико-стилістичний ана-
ліз; зіставлення; стилістичний експеримент; статистичні методи.

Структура	 стилістики. Загальна стилістика (теоретична сти-
лістика, або теорія стилістики, стилістичні універсалії).

Стилістика	ресурсів	(засобів), або описова стилістика.
Функціональна стилістика. Стилістика художньої літератури 

як галузь функціональної стилістики.
Учення В.Виноградова про три кола стилістики: стилістика 

мови як системи, стилістика мовлення, тобто різних видів суспіль-
ного вживання мови, стилістика художньої літератури.

Стилістика	мови.	Стилістика писемної мови і стилістика усної 
мови. Нетотожність понять: писемна – книжна, усна – розмовна 
мова.

Стилістика	 мовлення.	 Монологічне і діалогічне мовлення. 
Генеруюча функція стилістики мовлення. Діалектичний взає мо-
зв’язок між стилістикою мови і стилістикою мовлення.
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