
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Тип                                                                      Дисципліна загальної підготовки  
Код                                                                       К-17 

Семестр                                                               5, 6 

Загальна кількість кредитів / годин:            8 / 240 год. 
Форма контролю                                                іспит; іспит 

Викладач                                                            Д.філол.н., доц., проф. кафедри Коваль Л.М. 
Необхідні обов’язкові, попередні               
та супутні навчальні          «Українська мова в ЗМК»,    

            «Журналістські жанри», «Теорія   

                   твору і тексту» 

Місце у  структурно-логічній схемі:             К-9 Культура мовлення і практична   

                   стилістика української мови 

             викладається на  третьому році навчання  
             першого рівня вищої освіти 

Форми навчання:                                             Лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:                                      Поточний контроль – 60 балів,  
                                                                              підсумковий контроль (іспит) - 40 балів    
  

Мова викладання:                                            українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна. Мовна норма – категоріальне 
поняття культури мови. Комунікативні ознаки літературної мови. Культуромовна діяльність.      
Мовна свідомість. Мовна картина світу. Культура усного та писемного мовлення. Сутність і 
специфіка публічного  усного мовлення. Підготовка і виголошення публічної промови. 
Особливості побудови тексту  у різних стилях. Соціальні фактори та їх визначальна роль у 
мовній поведінці людей. Мовна ситуація у суспільстві. Мовна політика.  

Стилістика як лінгвістична наука. Основні поняття стилістики.  Практична стилістика 
та її завдання. Поняття стилю у стилістиці. Функціональні різновиди: науковий, офіційно-

діловий, публіцистичний, розмовний, художній, епістолярний, конфесійний стилі; сфера їх 
використання, призначення, основні ознаки та мовні риси.  Основні методи стилістики. 
Лексична  стилістика.  Фразеологічна стилістика. Словесні художні засоби. Якісні фігури: 
епітет, метафора, порівняння, синекдоха тощо. Епітет та його лексико-семантичні групи: 
традиційні; кольористичні; епітети внутрішньо психологічного сприймання. Граматичне 
вираження епітетів: прикметник; дієприкметник; прислівник тощо. Метафора та її різновиди: 
метонімія, синекдоха. Порівняння та його граматичне вираження: порівняльний зворот, 
підрядне речення, орудний відмінок іменника тощо. Різні тропеїчні фігури та прийоми: 
антономазія, парономазія, оксиморон, антитеза, паліндром, період та інші. Кількісні фігури: 
гіпербола, літота, мейозис. Стилістичне використання частин мови. Стилістика синтаксичних 
засобів. 

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі: 
ПРН-У-1. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 
ПРН-К-5. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування в 

професійній діяльності. 
ПРН-З-2. Знати та використовувати державну та іноземну мови в професійній 

діяльності. 
ПРН-К-2. Дотримуватися інтересів, поглядів співбесідника та аудиторії. 
ПРН-К-9. Практикувати фахове ведення розмови, демонструючи уважне сприйняття 

розмови й точну реакцію на співбесідника. 
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