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ВСТУП  
 
 

Науково-дослідна мета курсу “Стилістика української мови” – 
подати науково обґрунтований погляд на українську мову як на 
довершену поліфункціональну систему. 

Навчально-методична мета – допомогти студентам засвоїти 
основні поняття теоретичної стилістики й оволодіти стилістичними 
нормами літературного мовлення; прищепити чуття естетики 
мовлення, вміння працювати над словом. 

Завдання курсу полягає в тому, щоб озброїти студентів 
науковою методологією пізнання мовностилістичних явищ. 
Теоретичне засвоєння курсу передбачає, що студент повинен 
знати: 

– основні поняття стилістичної науки; 
– критерії розмежування і принципи класифікації 

функціональних стилів; 
– основні етапи формування, становлення та розвитку стилів 

української мови; 
– найважливіші характеристики мовностилістичних ресурсів 

сучасної мови. 
У практичному аспекті студент повинен вміти: 
– доцільно використовувати стилістичні ресурси української 

мови; 
– визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх 

функціональних стилів; 
– правильно оцінювати стилістичні можливості мовних засобів; 
– конструювати стилістично довершені тексти, вміти 

вдосконалювати своє і чуже мовлення. 
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1. Стилістика як лінгвістична дисципліна 

 
 
План лекції: 
1. Стилістика як наука, предмет стилістики. 
2. Методи стилістичних досліджень. 
3. Структура стилістичної науки, зв’язок стилістики  

з іншими дисциплінами. 
 
1.1. Стилістика – це лінгвістична наука, основним предметом 

вивчення якої є стиль. У системі мовознавчих дисциплін їй 
належить особливе місце. Про таку особливість стилістики 
найвиразніше висловились російський філолог Р.А. Будагов та 
іспанський філософ Х. Ортега-і-Ґассет, котрий ще на початку 50-х 
років ХХ ст. пророкував цій науці блискучу перспективу. Першому 
належать слова про те, що “стилістика – “душа” всякої розвиненої 
мови. Тому їй має належати важливе місце як у науці про мову, так 
і в науці про художню літературу” 1. Другий висловився про 
стилістичну науку ще компліментарніше: “Стилістика це не якийсь 
доважок до граматики, як уважали дотепер, а не більше й не менше 
– нова, тільки ще зароджувана лінгвістика, що наважилася впритул 
наблизитися до мови в її конкретній реальності. <…> 
Новонародженій стилістиці, яка сьогодні є лише мережаною 
обвідкою, що відтіняє суворі риси граматики і лексики, судилося 
поглинути обидві ці науки й одновладно заступити на царство в 
лінгвістиці” 2. Життя підтвердило сміливий прогноз видатного 
мислителя, і стилістика перетворилася в авторитетну науку з 
розгалуженою структурою.  

                                                           
1 Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. – М., 1967. – С. 101. 
2 Ортега-и-Гассет Х. “Дегуманизация искусства” и другие работы. Эссе о 

литературе и искусстве. – М., 1991. – С. 447. 
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Стилістика – це інтегральна мовознавча наука, предметом якої 
є система мовних засобів, спрямованих на ефективну реалізацію 
комунікативно-прагматичних функцій мови. Матеріалом 
стилістики (джерелом стилістичного аналізу) є цілий текст, а 
метою – виявлення системності авторського вибору 
використовуваних мовних засобів усіх рівнів. Зауважимо, що текст 
є об’єктом вивчення й інших дисциплін, зокрема лінгвістики 
тексту, однак стилістика досліджує насамперед ті мовні засоби, які 
забезпечують ефективність мовленнєвої діяльності. Під увагу 
беруться одиниці всіх рівнів, але розглядаються не субстанціальні 
чи структурні їх особливості, а насамперед – особливості 
функціонування. Таким чином, стилістика вивчає не окремі 
сегменти мовної структури, а всю мовну систему в динаміці та 
взаємодії всіх її елементів.  

Для інших розділів мовознавства теж притаманний 
функціональний аспект вивчення мови, однак у цьому випадку 
вони звертаються до інтегративної, або конструювальної функції 
мовних елементів. Стилістика ж головним чином цікавиться 
функціями комунікативно-прагматичними, що притаманні 
мовленнєвим творам-текстам як засобу досягнення різних 
практичних цілей. Отже, якщо інші розділи мовознавства вивчають 
мовні явища переважно в межах одного рівня мовної системи 
(фонологічного – фонологія, лексичного – лексикологія, 
морфологічного – морфологія), то стилістика розглядає одиниці 
всіх мовних рівнів, причому вивчає їх з функціонального погляду. 

Традиційна стилістика вивчала стиль як одну з форм системної 
мовної варіативності. Її метою було встановлення стилістичного 
потенціалу мовних одиниць, що відповідали певним 
функціональним стилям. У 60-70 роках ХХ ст. структурно-
статичний опис стилістичних ефектів поступається місцем 
комунікативно-динамічному аналізові тексту в його реальному 
функціонуванні. Текст розглядається як динамічна система, здатна 
адаптуватися до мінливих умов комунікації та відбивати їх у своїй 
мовній структурі. При цьому стиль трактується як комунікативна, 
функціонально-прагматична якість тексту. “Основна проблема 
стилістики – пояснення використання мовних засобів у їх зв’язку з 
комунікативними намірами автора тексту та стилістичними 
ефектами. Завдання стилістики – вивчити контекстну доцільність 
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мовного вираження, способи текстуалізації одного й того ж або 
практично одного й того ж змісту. Різні текстуалізації можуть 
розцінюватися як більш/менш доцільні або ефективні” 1. 

Практичною метою стилістики є навчити мовця мовної 
майстерності, вміння доцільно використовувати стилістичні засоби 
для досягнення потрібного комунікативного ефекту. Незаперечно, 
що вміння спілкуватися значно полегшує співпрацю, а невміння 
відчутно ускладнює розв’язання багатьох життєво важливих 
проблем. Стилістика разом з іншими науками, насамперед 
риторикою, покликана вдосконалювати комунікативні здібності 
особи в усіх мовленнєвих ситуаціях. 

Таким чином, стилістика посідає особливе місце серед інших 
філологічних дисциплін. Вона відзначається: 
 інтегративністю – досліджує стилістичний потенціал елементів 
усіх мовних рівнів; 
 функціональністю – звертає увагу переважно на комунікативно-
прагматичне призначення мовних одиниць і тексту в цілому; 
 прагматичністю – визначає принципи і прийоми ефективного 
мовленнєвого спілкування. 

1.2. Як один з розділів мовознавства стилістика використовує 
загальнолінгвістичні методи: квалітативний (якісний), 
квантитативний (кількісний), компаративний (порівняльний). У 
лінгвостилістиці відбулася певна спеціалізація 
загальнолінгвістичних методів, виробилися власне стилістичні 
методи, прийоми, процедури дослідження. Більшість із них активно 
використовується при стилістичному аналізі у вузі та школі. 

• Метод зіставлення. – Суть цього методу полягає в тому, що 
шляхом зіставлення різних текстів дослідник виявляє серед 
існуючих у мові засобів такі, що дають найліпший стилістичний 
ефект. Метод допомагає виявити найбільш виразні стилістичні 
одиниці. 

• Метод стилістичного експерименту. – Творчий метод 
цілеспрямованої заміни одних мовних елементів іншими, 
функціонально схожими, з їх подальшою оцінкою щодо 
ефективності у досягненні певної комунікативної настанови. 

                                                           
1 Проблемы современной стилистики. – М., 1989. – С.63. 
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• Стилістико-статистичний метод. – Цей метод дає можливість 
описати стиль шляхом а) встановлення набору типових мовних 
засобів (інвентаря функціональних стилів); б) зіставлення 
статистичних характеристик певного тексту із 
середньостатистичними показниками даного функціонального 
стилю. Дозволяє простежити зміну й становлення стилістичних 
норм певної мови, розвиток функціональних стилів, внесок 
майстрів слова у мовотворчість. 

1.3. Структура кожної науки зумовлюється її предметом, 
проблематикою, напрямами, аспектами, методами дослідження, 
основними завданнями. Чим складнішими й різноманітнішими є ці 
фактори, тим розгалуженішою є структура відповідної дисципліни. 
Структура стилістики достатньо складна, оскільки складним є 
об’єкт її вивчення. Основні галузі стилістичної науки це: загальна 
стилістика, описова стилістика, функціональна стилістика, 
порівняльна стилістика, стилістика декодування, практична 
стилістика. Подаємо їх коротку характеристику. 

Загальна стилістика (теорія стилістики) визначає поняття і 
категорії стилістики, предмет її дослідження, теоретично 
обґрунтовує принципи і методи лінгвостилістичного аналізу. У 
предметі загальної стилістики поєднано два аспекти: системно-
структурний, що стосується будови мови, та комунікативний, який 
стосується її функцій. 

Описова стилістика, або стилістика ресурсів вивчає, описує і 
кваліфікує наявні в структурі національної мови стилістичні 
засоби: стилістично забарвлені слова, форми і конструкції. 
Встановлює систему стилістичних протиставлень на кожному рівні 
мовної структури, вивчає стилістичну синонімію. 

Функціональна стилістика досліджує закономірності 
функціонування мови в різних типізованих формах суспільної 
комунікації, визначає перелік і систему факторів, що впливають на 
формування і розвиток функціональних стилів. Вивчає 
функціональні стилі, їх класифікацію та жанрову диференціацію, 
мовленнєву системність стилів. Установлює принципи відбору і 
закономірності поєднання мовних одиниць у певний, стилістично 
визначений текст. 

Порівняльна, або контрастивна стилістика порівнює 
стилістичні структури різних мов. Дозволяє встановити спільне, 
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інваріантне та відмінне, специфічно національне в їх стилістичних 
системах. 

Стилістика декодування має своїм об’єктом мову художньої 
літератури, досліджує художній текст в аспекті сприйняття та 
інтерпретації його читачем. Допомагає розвивати культуру читання 
на основі вивчення кодів літератури та створення алгоритмів 
декодування. 

Практична стилістика – прикладна нормативна дисципліна, в 
якій розглядаються: загальні відомості про стилі мови; 
функціонально-стилістичні і жанрові різновиди мовлення; 
стилістичні норми; стилістичні засоби національної мови та 
прийоми їх використання. “На зразках доцільного використання 
мовних засобів у різних стилях і формах мови вона навчає мовної 
майстерності, свідомого і критичного ставлення до власного 
мовлення і до мови оточення”1. Завданням практичної стилістики є 
впровадження в мовленнєву практику правил і принципів 
теоретичної стилістики, виховання у мовців чуття мовної культури. 

У практиці шкільного викладання мови активно 
використовуються здобутки насамперед функціональної та 
практичної стилістики, а також стилістики декодування. 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови.– 3-е вид.– К., 

1987.– С. 5.  
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2. Стиль як основне поняття стилістики 
 
 
План лекції: 
1. Стиль як функціональний різновид мови.  

Експресивні стилі. 
2. Соціальна природа стилю та статистичний характер  

стильового варіювання. 
3. Стильові норми. 
 
2.1. Поняття “стиль”, “функціональний стиль”, “функціонально-

стильова система” являють собою вихідні терміни стилістики і 
потребують чітко окресленого розуміння.  

“Словарь-справочник лингвистических терминов” [М., 1985] 
фіксує 4 значення терміна “стиль”: 1) різновид мови, що 
характеризується особливостями у відборі, сполученні та 
організації мовних засобів відповідно до завдань спілкування; 2) 
сукупність прийомів використання засобів мови, характерна для 
певного письменника, твору, жанру; 3) відбір мовних засобів за 
їхнім експресивно-стилістичним забарвленням; 4) побудова 
мовлення відповідно нормам слововживання та синтаксису 1. 

Близьким до цього є тлумачення даного терміна в 
“Лингвистическом энциклопедическом словаре” [М., 1990]: 1) 
різновид мови, закріплений традицією за однією з найзагальніших 
сфер соціального життя, що відрізняється від іншого різновиду 
лексикою, граматикою, фонетикою (нейтральний, високий і 
низький стилі); 2) те саме, що й функціональний стиль; 3) 
загальноприйнята норма, звичний спосіб реалізації певного типу 

                                                           
1 Розенталь Д.Е, Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 

– М., 1985. –  С. 345. 
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мовлення; 4) індивідуальна манера, спосіб, яким витворено певний 
твір; 5) стан мови у стильовому відношенні в певну епоху 1. 

У сучасній лінгвістичній літературі простежується виразна 
тенденція вживати термін “стиль” переважно в значенні 
“функціональний різновид мови”. Ця тенденція характерна 
насамперед для довідкових та навчальних видань. Ось кілька 
прикладів:  

“Стиль – об’єднана певним функціональним призначенням 
система мовних елементів, способу їх відбору, вживання, взаємного 
сполучення та співвідношення, функціональний різновид літ. мови” 2.  

“Стиль. Функціональний різновид літературної мови, який 
визначається сферою її функціонування і характеризується 
особливостями у виборі, поєднанні й організації системи мовних 
засобів (лексичних, граматичних, фонетичних та ін.) у зв'язку з 
метою і змістом спілкування” 3.  

“Стиль – це суспільно усвідомлюваний різновид мови 
(мовлення), котрий характеризується сукупністю засобів, їх 
відбором та системно-мовленнєвою організацією, використовується 
у тій чи іншій сфері суспільної діяльності та співвідноситься з 
аналогічними різновидами, що застосовуються в інших суспільно-
комунікативних сферах” 4.  

Поряд із цим, на позначення одного з центральних понять 
стилістики використовується термінологічне сполучення 
“функціональний стиль”, яке певною мірою дозволяє зняти 
омонімічність однослівного терміна. Можна стверджувати, що 
поняття “функціональний стиль” сьогодні майже не викликає 
суперечних трактувань. Після певного періоду становлення, коли 
слово “функціональний” сприймалося як похідне або від “функція”, 
або від “функціонування”, усталився погляд, що існування 
функціональних стилів зумовлюється не властивою мовною 
функцією, а особливостями функціонування мови у певній 
комунікативній сфері. Спроби окремих сучасних авторів визначати 

                                                           
1 Лингвистичиский энциклопедический словарь.– М., 1990. – С. 494. 
2 Русский язык: Энциклопедия. – М., 1979. – С. 336. 
3 Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.– К., 1985.– С. 291. 
4 Стилистика русского языка. – М., 1989. – С. 17. 
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функціональний стиль через поняття функції мови 1 є скоріше 
даниною традиції, ніж намаганням заперечити детермінованість 
стильової диференціації мовлення позамовними чинниками. 

Як бачимо, поняття “мовний стиль” є багатозначним і включає 
принаймні три значення: 1) функціональний різновид мови, 2) 
експресивно-стилістичний різновид мови, 3) індивідуальна манера 
словесного викладу. Найчастіше слово “стиль” вживають у 
значенні (1), для якого існує спеціальний термін “функціональний 
стиль”. У свою чергу, для значення (2) в лінгвістиці закріпився 
термін “експресивний стиль”, а для значення (3) – “індивідуальний 
стиль”, або “ідіостиль”. 

Експресивні стилі виділяються за характером наявних 
елементів експресії, і традиційно вирізняють стилі високий і 
знижений, фоном для яких служить стиль нейтральний, 
позбавлений експресії. Стилістично забарвлені мовні елементи 
утворюють парадигми, напр.: грошва – гроші – грошики; пійло – 
напій – нектар і под.  

Нейтральні елементи є міжстильовими, тобто можуть 
уживатися в будь-якому функціональному стилі практично без 
обмежень. Елементи високого чи зниженого стилів, як правило, є 
закріпленими за певним різновидом мови, напр.: розказувати 
(міжстильове) // доповідати (офіційно-діловий стиль) // базікати 
(розмовно-побутовий стиль). 

2.2. Провідним позамовним фактором, який визначає існування 
того чи іншого мовного стилю, є сфера спілкування, на чому 
сходяться практично всі вчені, що розроблюють теорію 
функціонально-стильової диференціації мовлення. Таке розуміння 
цього явища найбільш виразно фіксує “Лингвистический 
энциклопедический словарь” [М., 1990]: “Функціональний стиль – 
різновид літературної мови, в якому мова виступає в тій чи іншій 
соціально значимій сфері суспільно-мовленнєвої практики людей і 
особливості якого зумовлені особливостями спілкування в цій 
сфері” 2. 

Тезу про визначальну роль комунікативної сфери у творенні 
стильових особливостей мовлення можна сприймати як аксіому 

                                                           
1 Див.: Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови.– К., 1993. – С.6. 
2 Лингвистичиский энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 567. 
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стилістичної науки. Питання ж про число цих сфер, а отже і про 
кількість функціональних стилів, є менш очевидним. Оскільки при 
утворенні стилів мовні фактори діють разом із факторами 
позамовними, наукові дефініції стилю мали б містити в числі 
істотних ознак цього явища й ознаки власне лінгвістичні. Однак 
така характеристика можлива лише стосовно певного конкретного 
стилю. Щодо частини стилів назагал, то тут лише констатується те, 
що стиль являє собою певну систему мовних засобів Крім цього, у 
деяких визначеннях вказується, що стилі також характеризуються 
особливостями у виборі, поєднанні й організації мовних засобів 1 
або специфічною мовленнєвою організацією 2.  

Досить змістовною є дефініція стилю в енциклопедії “Русский 
язык” [М., 1979]: “Стиль – об’єднана певним функціональним 
призначенням система мовних елементів, способів їх відбору, 
вживання, взаємного сполучення та співвідношення, 
функціональний різновид мови” 3. Однак і в цьому визначенні, як і 
в більшості інших, не розкривається смисл поняття “система 
мовних елементів” стосовно стилю як такого.  

Чи не поодиноким прикладом пильної уваги до суто 
лінгвістичного аспекту феномену мовного стилю є дефініція, 
запропонована Б.М. Головіним: “Стилі мови – це типи її 
функціонування, її структурно-функціональні варіанти, 
співвіднесені з типами соціальної діяльності, які відрізняються 
один від одного сукупностями та системами відмінностей у ступені 
активності засобів мови, достатніми для їх інтуїтивного 
розпізнання в процесі спілкування”4. На відміну від попередніх, це 
тлумачення поняття “стиль” відбиває розуміння його як певної, так 
би мовити, функціонально-ймовірнісної системи, елементи якої 
мають визначатися насамперед за статистичними параметрами. 
Суть такого розуміння стилю добре передає цитата, що належить 
іншому авторитетному дослідникові, І.В. Арнольд: “Слід мати на 
увазі, що стилі різняться як можливістю або неможливістю 

                                                           
1 Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.– С. 291. 
2 Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – 2-е изд. – М., 1983. – С. 49. 
3 Русский язык: Энциклопедия.– М., 1979. – С. 336. 
4 Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С. 267. 
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вживання тих або інших елементів і конструкцій, так і їх частотним 
співвідношенням” 1. 

Таким чином, в основі мовного стилю лежить вибір, на 
характер якого впливають позамовні чинники (комунікативна 
сфера та ситуація), в результаті чого створюються типологічно 
однорідні тексти (функціональні різновиди мовлення), стильовими 
маркерами котрих є певні слова і конструкції різної, але 
статистично визначеної частоти. 

2.3. Відомо, що літературна мова є нормативним, 
поліфункціональним, загальнонародним варіантом національної 
мови на відміну від просторіччя та діалектів, які є 
некодифікованими, монофункціональними та територіально 
обмеженими. Унормованість – визначальна ознака літературного 
мовлення. 

Як загальна категорія, мовна норма обіймає норми орфоепічні, 
орфографічні, пунктуаційні, норми слововживання, синтаксичні 
норми. Всі вони регламентуються практикою вживання мови (т. зв. 
узусом) та нормалізаторською роботою авторитетних мовознавців. 
Крім загальнолітературних, або структурно-мовних норм, існують 
ще норми стильові, або функціонально-мовленнєві. Стильові 
норми – це норми вживання мовних засобів відповідно до їх 
стилістичного забарвлення та комунікативної функції. Основу 
стильових норм складають принципи та прийоми мовленнєвої 
творчості, спрямовані на досягнення доцільності мовлення, 
потрібного комунікативного ефекту. Загальними критеріями 
стилістично довершеного мовлення є правильність, точність, 
виразність. 

Стильові норми допомагають оптимізувати практичне 
використання мови в певній комунікативній сфері суспільного 
життя, регулюючи: а) відбір мовних засобів (чи відповідає мовна 
одиниця даному стилю), б) сполучуваність їх між собою, в) 
співвідношення та частотність міжстильових та стилістично 
маркованих елементів. Порушення стильових норм призводить до 
появи стилістичних помилок. 

 

                                                           
1 Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – 3-е изд. – М., 

1990. – С. 246.  
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3. Функціональні стилі мови 
 
 
План лекції: 
1. Функціональна стилістика як учення про  

функціональні стилі. Природа функціональних стилів. 
2. Мовні та позамовні фактори формування  

функціональних різновидів мови. 
3. Система функціональних стилів сучасної  

української мови. 
 
3.1. Всякий мовний текст належить до певного мовного стилю. 

Це незаперечне твердження потребує своєї деталізації, 
конкретизації. На основі яких ознак і до якого саме стилю ми 
відносимо той чи інший текст? Яким є склад мовних стилів? Що 
лежить в основі стильового розмежування мови?   

На ці й подібні питання дає відповідь один з розділів 
стилістичної науки – функціональна стилістика. Це лінгвістична 
дисципліна, що вивчає а) закономірності функціонування мови у 
різноманітних сферах спілкування, які відповідають тим чи іншим 
різновидам людської діяльності та спілкування, а також б) 
мовленнєву системність утворюваних при цьому функціональних 
стилів, норми відбору та поєднування в них мовних одиниць 1. Самі 
ж функціональні стилі – це такі різновиди літературної мови, які 
функціонують у тих чи інших соціально значимих сферах 
суспільно-мовленнєвої практики людей і особливості яких 
зумовлені особливостями спілкування в цих сферах 2.  

Природа функціонально-стильових різновидів мови 
зумовлюється об’єктивною реальністю. Водночас принципи 
виділення та класифікації функціональних стилів значною мірою 
залежить від точки зору, обраної тим чи іншим дослідником. “Те, 
що різні мовні засоби по-різному використовуються у різних 

                                                           
1 Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – 2-е изд. – М., 1983. – С. 25. 
2 Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 567. 
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сферах спілкування, у різних сферах мовленнєвої діяльності 
людини – це безперечний факт, він підтверджений численними 
спостереженнями над функціонуванням самої мови в суспільстві. 
Внаслідок цього виділення і визначення функціональних різновидів 
мови зумовлене об’єктивною дійсністю існування мови і не може 
залежати від сваволі дослідника. Але в самій мовній дійсності не 
дано безпосередньо (виділено Д.М. Шмельовим) критеріїв того, що 
ми можемо визначити як “функціональний стиль” 1. 

Отже, функціональний стиль не безпосередня мовна даність, а 
наукова абстракція, для досягнення якої слід відібрати та оцінити 
багато різних фактів, урахувати цілий ряд позамовних чинників. 
Лінгвісти одностайні в констатації наявності різних 
функціональних типів мовлення, розбіжності виникають при 
підходах до з’ясування характеру й ролі тих факторів, що 
формують функціональний стиль. Свого осмислення потребує 
питання: що є підставовою причиною стильового розмежування 
мови? 

3.2. Більшість учених визнає залежність функціонально-
стильової диференціації мовлення від найважливіших сфер мовного 
спілкування. За М. Долежалом, спільна діяльність людей має 
чотири сфери, що характеризуються своїми цілями:  

1. Рекогносцитивна сфера – одержання нового знання.  
2. Директивна сфера – регуляція поведінки членів суспільства 

або окремих соціальних груп.  
3. Естетична сфера – створення текстів-об’єктів естетичного 

сприйняття.  
4. Контактна сфера – встановлення і підтримка безпосередніх 

контактів членів суспільства.  
Мовна своєрідність функціонального стилю є похідною зусиль 

комунікантів досягти в процесі спілкування певної мети. 
Комунікативна сфера, тобто така ділянка соціальної мовної 

комунікації, в якій мовлення набуває специфічних стильових рис, 
визначає тип, стильовий різновид мовлення загалом. На рівні 
мовної структури характер комунікативної сфери виявляється 
опосередковано. Серед основних сфер використання мови 
найчастіше називають суспільно-політичну діяльність, науку та 
                                                           

1 Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях.– М., 
1977. – С. 28. 
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освіту, адміністративно-виробничу діяльність, масову інформацію, 
приватне спілкування.  

Отже, комунікативну сферу визначають, з одного боку, певний 
різновид суспільної діяльності, з іншого – певні типи текстів, що 
функціонують у певних інституціях. Коли ми говоримо, що 
функціональний стиль обслуговує ту чи іншу комунікативну сферу, 
то повинні пам’ятати: тексти одного функціонального спрямування 
мають тут домінуюче, але не монопольне становище. Приміром, у 
сфері наукової діяльності поряд із текстами наукового стилю 
використовується офіційно-ділове мовлення. Розмовний стиль 
здатний проникати в усі ділянки суспільного життя. Стильовою 
строкатістю відзначається сфера масової інформації. 

Наявність певної комунікативної сфери є необхідною, але 
недостатньою умовою існування відповідного функціонального 
стилю. Всякий функціональний стиль формується під впливом 
сукупної дії цілого ряду екстралінгвістичних чинників, а саме: 
форми вияву мови (усна//писемна), виду мовлення 
(діалог//монолог), способу комунікації (масова//особиста) та ін. 
Саме вони різним чином впливають на мовну структуру текстів і 
визначають їхню мовну стильову специфіку. У цьому комплексі 
позамовних факторів комунікативна сфера є базовим компонентом. 
Інші (включаючи тему повідомлення, ситуацію спілкування, 
характеристику мовця та адресата, установку на певну якість 
мовлення) доповнюють екстралінгвістичну платформу певного 
функціонального стилю, створюючи мовностилістичну специфіку 
вже всередині функціонального стилю. 

Якщо в екстралінгвістичному плані функціональні стилі 
співвідносяться з типами соціально-культурної діяльності, то в 
плані лінгвістичному вони різняться системами усталених 
особливостей відбору та застосування мовних засобів. У них є 
різними як набір специфічних мовних засобів, так і співвідношення 
активності використання стилістично нейтральних елементів.  

Ми вже зазначили, що функціональні стилі формуються на базі 
тих відмінностей, що диктуються умовами певної комунікативної 
сфери, тобто різна комунікативна ситуація вимагає відповідного 
функціонального варіанта єдиної літературної мови. Так, наукова 
сфера вимагає створення потужного понятійного апарату, 
розгалужених терміносистем, складних синтаксичних побудов для 
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вираження результатів наукової діяльності. У сфері управління, для 
якої характерними є стандартні ситуації, активно використовуються 
словесні штампи, усталена фразеологія та синтаксис. Отже, частина 
мовних засобів у процесі розвитку мови зорієнтовується на 
переважне вживання в певному комунікативному просторі, 
закріплюється за певним мовним стилем. Утворюються цілі 
стильові пласти лексики із різним стильовим забарвленням – 
професійної поняттєвості, стандартності, виразності і под.  

В основі тексту певного функціонального стилю лежить 
універсальний і водночас специфічний конструктивний принцип, 
котрий визначає всю систему його формальних засобів. Так, якщо 
для художнього мовлення характерною є образна конкретизація 
зображуваного, то науковому текстові притаманна комплексна 
абстрактизація висловлювання. Конструктивним принципом для 
офіційно-ділового стилю слід вважати стереотипність, для 
публіцистичного – експресивність, а інформаційне мовлення 
створюється на поєднанні стандарту та експресії. 

Характерні мовні елементи відіграють важливу, але не 
визначальну роль у формуванні функціональних стилів. Основним 
джерелом їхньої специфіки є нейтральні мовні засоби, тобто такі, 
що позбавлені специфічного стильового забарвлення. Традиційна 
(від М. Ломоносова) теорія стилів ґрунтувалася переважно на 
якісних відмінностях стилетворчих мовних засобів. Емпіричні 
спостереження та експериментальні результати сучасної 
лінгвостилістики довели, що у творенні функціональних стилів 
беруть участь елементи всіх шарів і всіх мовних рівнів. Стильова 
система мови спирається більшою мірою на кількісні відмінності у 
використанні нейтральних елементів. Такі відмінності 
накопичуються і здійснюють сумарний вплив на свідомість мовців, 
і тому стиль можна впізнати, навіть не маючи про нього ніяких 
теоретичних знань 1. 

Таким чином, мовні одиниці мають і якісні, і кількісні 
властивості, котрі виражаються в різній активності або ймовірності 
їх використання в мовленні. Середньомовної ж імовірності не існує, 
а є імовірність мовних одиниць та категорій, що реалізується в 
різних типових умовах спілкування. Ці ймовірності змінюються 

                                                           
1 Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М., 1979. – С. 230. 
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залежно від комунікативної сфери та мети мовлення, а також від 
певного періоду історичного розвитку. Зміни ймовірностей – 
важлива проблема вивчення стилістичної диференціації мови. 

Отже, функціонально-стильова диференціація мовлення 
базується на комплексі екстралінгвістичних факторів та ряді ознак 
власне мовного характеру. Серед позамовних факторів провідним є 
комунікативна сфера, співвіднесена із відповідною сферою 
суспільної діяльності. З мовного боку функціональні стилі 
різняться можливістю або неможливістю вживання певних 
елементів та конструкцій, а також їх частотними 
співвідношеннями. 

3.3. Українська літературна мова являє собою складну 
багатофункціональну систему лінгвістичних засобів, які здатні 
повною мірою забезпечити найрізноманітніші потреби сучасного 
суспільства у створенні, збереженні й передачі інформації. 
Функціональна спеціалізація мови знаходить свій вияв у комплексі 
стильових різновидів мовлення, які ми називаємо функціональними 
стилями. 

Загальноприйнятої класифікації функціональних стилів 
сьогодні немає, однак в практиці вузівського й шкільного 
викладання найчастіше подають усталений перелік стилів. Список, 
який подаємо нижче, теж можна назвати традиційним, хоча в ньому 
виділено в окремий функціональний різновид інформаційний стиль 
1. Оскільки різними дослідниками називаються різні лінгвістичні 
характеристики, що дають підстави відмежовувати одну 
функціональну підсистему мови від іншої, дуже важливо подати 
діагностуючі риси кожного стилю за єдиною схемою, складеною за 
єдиним принципом. Така  логіко-понятійна схема 2 дозволяє 
враховувати основні позамовні та мовні параметри: 1) сферу 
використання, 2) функціональну спрямованість, 3) мовну функцію, 
4) стильові риси, 5) форми існування, 6) мовні ознаки – лексичні, 
морфологічні, синтаксичні, композиційно-мовленнєві. З огляду на 
це до списку стилів можуть бути включені: офіційно-ділове, 
наукове, публіцистичне, інформаційне, розмовно-побутове 
мовлення.  

                                                           
1 Див.: Сучасна українська літературна мова : Стилістика. – К., 1973. – С. 527 

– 539.  
2 Додаток 1. 
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4. Інформаційний стиль 
у системі функціональних стилів 
 
План лекції: 
1. Вивчення мови засобів масової інформації 

 як проблема функціональної стилістики. 
2. Інформаційне мовлення в системі  

функціональних стилів. 

 
4.1. Системне вивчення мови засобів масової інформації 

розпочалося в 60-ті роки ХХ ст, з початком активізації 
лінгвостилістичних досліджень. Саме в цей час формується 
усвідомлення того, що всебічне вивчення різних форм існування та 
функціонування мови неможливе без ґрунтовного аналізу мови 
преси, радіо, телебачення. “Однією з баз стилістики мовлення, – 
зазначав В.Виноградов, – є мова масової комунікації. Масова 
комунікація, яка завдячує своїм розвитком у сучасному суспільстві 
рядові технічних завоювань, широко відображає складні форми 
мовленнєвого спілкування і взаємодії та структурні своєрідності 
того суспільства, в якому вона здійснюється” [1963 : 29]. 

Активний розвиток масово-комунікативних процесів у 
сучасному світі позначався на багатьох уявленнях мовознавчої 
науки і змушував пильніше приглядатися до реальної мовленнєвої 
діяльності. Все більший інтерес науковців викликали форми 
існування мови в їх соціальній зумовленості, зв’язки мови із 
соціальними процесами та їх відображення в мовній структурі. 
Масова комунікація стає об’єктом дослідження дисциплін, що 
з’явилися на сучасному етапі розвитку науки. Мовленнєвому 
спілкуванню в умовах радіо і телевізії приділяється пильна увага в 
працях соціолінгвістів, психолінгвістів, семіотиків.  

Водночас посилюється інтерес до мовних проблем масової 
комунікації. З’являються роботи, в яких з позицій сучасної 
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лінгвістики досліджуються питання стилю, структури, культури 
мовлення газети, радіо, телебачення. Робляться спроби визначити 
місце радійного та телевізійного мовлення в системі ФС, 
окреслюються загальні ознаки мікрофонного мовлення. 

У статтях Д.Баранника [1967], І.Білодіда [1977], В.Костомарова 
[1974] обґрунтовується необхідність виділення мови засобів 
масової комунікації в окремий функціональний різновид – стиль 
масової інформації. Найбільш чітко та аргументовано ця позиція 
викладена Д.Баранником у відповідних розділах колективної 
монографії “Науково-технічний прогрес і мова” [К., 1978] та книги 
“Сучасна українська літературна мова: Стилістика” [К., 1973]. 
Автор зазначає, що “в українській мові, як і в інших розвинених 
мовах, сформувався і має вже чітко окреслені риси інформаційний 
стиль. Спочатку він існував у двох ситуативних різновидах: 
газетному (писемна форма) і аудиторному (усна форма). З появою 
радіо і телебачення розвинувся також мікрофонний, або радіо-
телевізійний, різновид інформаційного стилю, який теж належить 
до усних форм” 1. 

Вельми перспективною для осмислення всієї системи ФС 
сучасної української мови стала теза про те, що стилі усного 
мовлення є співвідносними з відповідними стилями писемного 
мовлення і протиставляються їм не як функціональні, а насамперед 
як матеріально-ситуативні різновиди. Адже насправді, при всій 
важливості матеріально-ситуативних чинників, вони все ж не 
визначають провідних функціонально-стилістичних  рис мовлення, 
але сприяють (або перешкоджають) реалізації тієї чи іншої 
комунікативної мети. 

Інформаційний стиль мови функціонує виключно в сфері 
масової комунікації (МК), тобто поширення суспільно важливої 
інформації за допомогою технічних засобів (преса, радіо, 
кінематограф, телевізія) на кількісно велику аудиторію. Умови, 
ситуативні параметри МК багато в чому зумовлюють 
лінгвостилістичні особливості інформаційних текстів, тому цілком 
доцільним є з’ясування тих характеристик, які у певний спосіб 
визначають ці особливості. 

                                                           
1 Баранник Д.Х. Стильові різновиди мови радіо і телебачення // Науково-

технічний прогрес і мова. — К.: Наук. думка, 1978. — С. 110-118. 
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Суттю МК є поширення інформації, однак ставити собі за мету 
власне інформування масової аудиторії про ті чи інші факти можуть 
лише вільні, незалежні преса, радіо, телебачення. В умовах щільного 
контролю та економічної залежності від державних і політичних 
структур засоби МК перетворюються на знаряддя пропаганди певних 
доктрин, поширення викривленої, тенденційної інформації. У свій 
час підрадянська наука, з одного боку, виконуючи певне ідеологічне 
замовлення, а з іншого – відбиваючи реальності життя, якраз і 
розглядала МК насамперед як знаряддя пропаганди.  

Інше застереження стосується технологічного аспекту 
розглядуваної проблеми. Слід зауважити, що не всі процеси 
передачі інформації, що здійснюється за допомогою технічних 
засобів, включаються до поняття МК. Такі їх різновиди, як телефон, 
телеграф, телефакс, телетайп, не можна вважати засобами МК 
принаймні з двох причин: 1) вони не мають ознаки масовості 
охоплення адресатів, 2) зміст повідомлень, що передаються через 
названі пристрої, частіше позбавлений універсальності. Таким 
чином, МК забезпечується   не лише відповідними засобами 
створення, передачі та прийому інформаційних текстів, але й 
спеціальними інституціями, що здійснюють збір та обробку 
відомостей соціально важливого характеру. 

Як одна з форм спілкування, МК має ряд особливостей, серед 
яких найбільш помітною є відсутність  сталого зворотного зв’язку в 
межах актуального комунікативного акта. Зворотній зв’язок – 
природний постійний елемент мовної комунікації – в умовах МК 
практично відсутній. Робота контактних телефонів під час радіо - і 
телепередач та листи читачів до газет проблему повноцінного 
контакту з аудиторією не вирішують. У практиці журналістської 
роботи виробилися певні прийоми мовного характеру, що 
дозволяють деякою мірою компенсувати цю ваду комунікативної 
схеми МК. У першу чергу, мається на увазі прийом діалогізації 
мовлення, який успішно використовується на радіо і телебаченні. 

Суттєвою рисою МК є також і те, що вона належить до 
ретіальних комунікативних процесів, тобто такого способу передачі 
інформації, коли повідомлення адресується кількісно та якісно не 
визначеному адресатові. Однак при цьому слід враховувати, що, 
будучи ретіальною за способом свого існування, вона реалізується 
як аксіальна за способом сприйняття та оцінки, оскільки завжди 
спрямовується на певні групи адресатів. 
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Дослідження соціолінгвістичних та психолінгвістичних аспектів 
МК створює необхідну наукову базу для глибокого аналізу власне 
мовних особливостей МК-текстів. Адже без урахування ґенетичної 
природи та функціонального призначення певного тексту важко, а 
то й неможливо, провести системне дослідження його структурних 
ознак. Саме в інтегруванні зусиль соціолінгвістики, 
психолінгвістики, функціональної стилістики і полягає, напевно, 
перспектива подальшого вивчення процесів, пов’язаних з 
функціонуванням мови в складній і надзвичайно важливій сфері 
масової комунікації.  

4.2. Визнання того, що головним фактором утворення 
функціональних стилів (ФС) є типова соціально-мовленнєва 
ситуація, дає можливість встановити критерій класифікації цих 
стилів на підставі наявності чи відсутності чітко окресленої сфери 
мовного спілкування, в межах якої функціонує відповідний ФС. 
Оскільки такі сфери детермінуються певним видом людської 
діяльності, номенклатура яких є загальновизнаною, то такий підхід, 
здавалося б, не повинен викликати заперечень. Адже логічно, що 
потреби науково-дослідницької,  адміністративно-правової чи 
політико-ідеологічної діяльності забезпечуються відповідно 
науковим, діловим і публіцистичним ФС. Однак більш глибокий 
аналіз реальностей породжує певні сумніви, насамперед стосовно 
змісту та меж тієї сфери спілкування, де функціонує публіцистичне 
мовлення. 

Поняття “політико-ідеологічна” , або “суспільно-політична”, 
діяльність включає в себе досить широкий спектр різних видів 
громадської та політичної роботи. Таку діяльність здійснює цілий 
ряд інституцій. Це, насамперед, різні партії, рухи, спілки, 
об’єднання; ради депутатів усіх рівнів, різноманітні товариства, 
гуртки, клуби громадсько-політичного характеру та ін. У більшості 
ж визначень та тлумачень зазначається, що публіцистичний стиль, 
який обслуговує широку сферу суспільних стосунків, найповніше 
використовується в газетах, суспільно-політичних журналах, на 
радіо, телебаченні, в документальному кіно 1. Логічно виникає 
питання: яке ж місце в системі суспільно-політичних інституцій 
посідають газети, радіо, телебачення? 

                                                           
1 Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.– К., 1985.– С. 230. 
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Очевидно, що засоби масової інформації є не стільки 
політичними установами, скільки саме засобами інформування 
громадськості про факти, події, явища насамперед суспільно-
політичного життя країни й світу. Суспільними ж інституціями, 
мабуть, слід вважати інформаційні агенції, бюро, редакції, котрі 
через розгалужену, технологічно потужну мережу пресових 
видавництв, радіо- і телевізійних станцій забезпечують потреби 
суспільства у різноманітній актуальній інформації. Навіть за умови, 
що вітчизняні засоби масової інформації тривалий час були вкрай 
політизовані, ряд учених звертали увагу на якісну відмінність 
власне публіцистичних та інформаційних текстів, що знаходило 
своє відображення у тих термінах, що ними позначався 
розглядуваний ФС: газетно-публіцистичний (А.Васильєва, 
О.Троянська), газетно-інформаційний (Д.Шмельов), стиль масово-
політичної інформації (І.Білодід), інформаційний стиль 
(Д.Баранник). 

Такі термінологічні інновації відображають спробу осмислити 
ті зрушення, зміни, що відбулися як усередині ФС, так і в системі 
стилів загалом. Особливості термінування певним чином 
відбивають і своєрідність розуміння цих процесів. Усвідомлення 
того, що звичні рамки публіцистичного стилю вже не витримують 
усе потужніших хвиль нових мовностилістичних явищ, 
породжуваних мовленням засобів масової комунікації, змушувало 
дослідників або розширювати ці рамки, або зовсім виводити 
мовлення газети, радіо і телебачення за межі власне 
публіцистичного стилю. Позиція останніх видається більш 
обґрунтованою, правомірнішою.  

Цілком очевидним є те, що певний функціональний вид 
мовлення обов’язково характеризується відповідною інтенцією, яка 
є типовою для даного ФС у цілому і значною мірою визначає його 
мовностилістичні особливості. Умови ж реалізації комунікативного 
завдання, котрі теж впливають на відбір мовних засобів, 
диференціюють різновиди мовлення вже всередині ФС. Очевидно, 
що різні чинники екстралінгвістичного плану є пов’язаними з 
різними лінгвістичними категоріями, у кінцевому ж рахунку мовні 
параметри тексту зумовлюються тією мовною функцією 
(повідомлення, впливу, узагальнення тощо), котра актуалізується, 
стає провідною у відповідній ситуації мовлення. 
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З цієї точки зору об’єднання в одному понятті “публіцистичний 
стиль” таких різнопланових жанрів журналістики, як памфлет і 
репортаж, фейлетон та інформаційна замітка, доповідь і коментар, 
не є правомірним. Очевидно, що підставою для подібного 
об’єднання стала насамперед форма існування цих жанрів: адже всі 
вони з’являються у засобах масової інформації, і в першу чергу – 
газеті. Одначе форма існування мовлення не може бути достатньою 
умовою для виділення його в окремий стиль. Провідним 
екстралінгвістичним фактором, як уже зазначалося, служить 
відповідна сфера спілкування, а провідна риса лінгвістична 
визначається тією мовною функцією, котра актуалізується у даному 
ФС. 

У монографії “Сучасна українська літературна мова: 
Стилістика” (К.,1973) розмежовано усне мовлення 
переконувального призначення, комунікативне завдання якого 
здійснюється засобами публіцистичного стилю, та мовлення 
повідомного призначення, комунікативне завдання якого 
реалізується за допомогою “інформаційного функціонального 
різновиду мовлення, який у зв’язку з розвитком засобів масової 
інформації – преси, радіо, телебачення – набуває все більш чітких, 
системних рис окремого стилю” 1. Обраний підхід, за яким той чи 
інший ФС визначається у відповідності до сфери його 
функціонування та комунікативної мети, вимагає включення до 
складу інформаційного ФС як усного, так і писемного варіанту 
цього мовлення, адже обидві вони  функціонують у сфері масової 
комунікації, мають за мету повідомлення про найважливіші 
актуальні події життя і знаходять свою реалізацію за допомогою 
ряду специфічних мовних засобів. Серед найголовніших назвемо 
такі:  

– організація інформаційного тексту за чіткими стандартними 
схемами (“де, коли, що” відбулося, хто про це інформує, які 
передумови та перспективи описуваної події, явища і т.д.); 

– висока частотність вживання мовних засобів оцінного 
характеру, насамперед оцінної лексики; 

                                                           
1 Сучасна українська літературна мова : Стилістика. – К., 1973. – С. 527.  
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– активне функціонування форм персональності, особливо в 
коментарному мовленні; 

– широке використання експресивних засобів – різних тропів та 
синтаксичних конструкцій – у поєднанні зі звичними, 
стандартними для цього стилю засобами мовного вираження і под. 

Названі особливості стосуються текстів саме інформаційного 
призначення, бо, як ми знаємо, по каналах масової комунікації 
можуть передаватися тексти різної стилістичної спрямованості. 
Очевидно, що виступи на мітингу чи в парламенті, які часто 
звучать в ефірі, промовці намагаються будувати у відповідності до 
законів публіцистичного, ораторського стилю. Тексти передач або 
статей науково-популярного характеру теж відповідають вимогам 
свого стилю. Через засоби масової комунікації передаються і 
художні тексти, можна тут зустріти і розмовне мовлення. І тільки 
певна частина текстів, створена з метою повідомлення, 
інформування про актуальні події суспільного життя, будується за 
властивими стилістичними принципами, відмінними від тих, що 
діють в інших ФС. 

Збільшення питомої ваги і ролі інформаційного мовлення у 
комунікативних процесах суспільства, усе чіткіша його 
функціонально-стилістична визначеність знайшли підтвердження у 
ряді досліджень. Цей різновид спеціального мовлення почав 
складатися в результаті активізації масово-інформаційного виду 
діяльності суспільства, яку здійснюють різні інформаційні агенції, 
редакції, творчі об’єднання, а його суті  найбільше відповідає 
термін “інформаційний стиль”. У цьому стилі знаходить свою 
безпосередню реалізацію мовна функція повідомлення, 
інформування, в той час як у власне публіцистичних текстах 
актуалізується апелятивна функція мови. Отже, у складі ФС 
сучасних розвинених мов, у тому числі й української, окреме, 
цілком суверенне місце посідає стиль інформаційний.  
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ТЕМИ СЕМІНАРІВ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 
 

См № 1 
1. Стилістика як лінгвістична дисципліна 
 
Мета семінару: з’ясувати місце стилістики в парадигмі 
гуманітарних, зокрема філологічних, наук та визначити роль курсу 
в підготовці вчителя-словесника.   
 
Основні проблеми і питання семінару: 
1. Предмет, завдання й обсяг стилістичної науки. Проблематика 
стилістики. 
2. Методи стилістичних досліджень. 
3. Розділи стилістики. 
4. Коротка історія стилістичної науки. 
 
Контрольні запитання і завдання: 
1. Що вирізняє стилістику з-поміж інших мовознавчих дисциплін? 
2. Чому матеріалом стилістики є цілий текст? 
3. Для чого вивчають стилістику в школі? 
4. Схарактеризуйте основні методи лінгвостилістики. 
5. Чому стилістична наука має досить розгалужену структуру? 
6. З якими іншими дисциплінами пов’язана стилістика? 
 
Література для самостійного опрацювання: 
Болотнова Н.С. Стилистический анализ текста в школе // РЯШ. – 2002. – № 2. 
Єрмоленко С.Я. Стилістика сучасної української літературної мови в контексті 
слов’янських стилістик // Мовознавство. – 1998. – № 2-3. – С. 25-29. 
Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – 2-е изд. –  М., 1983. – С. 7-28. 
Сучасна українська літературна мова: Стилістика. – К., 1973. – С. 11-44.  
 
Практичне завдання:  
а) пояснити авторську заміну – текст 3 [Арешенков Ю.О. 
Лінгвістичний аналіз художнього тексту: Навчальний посібник. – Кривий  
Ріг, 2006. – С. 77] 1; 

                                                           
1 Далі завдання за цим посібником подаватимуться лише із зазначенням 

номерів тексту та сторінки книги. 
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б) зіставити тексти різних стилів – [с. 88-89]; 
в) зробити кількісний аналіз компонентів морфологічної структури 
поетичного тексту – [1:76; 4:77; 5:78]. 

 
См № 2 

2. Основні поняття стилістики 
 
Мета семінару: засвоїти систему найважливіших термінологічних 
понять стилістичної науки. 
 
Основні проблеми і питання семінару: 
1. “Мовний стиль” як фундаментальне поняття стилістики. 
2. Поняття “норми” в стилістиці. 
3. Стилістичне значення. Конотації. 
4. Стилістичні засоби і стилістичні прийоми. 
 
Контрольні запитання і завдання: 
1. Як співвідносяться між собою терміни “стиль”, “мовний стиль”, 

“функціональний стиль”? 
2. Якою є природа мовних стилів? 
3. Як змінювалися погляди вчених щодо базових чинників 

стильової диференціації мови? 
4. Що є підставою для виділення експресивних стилів? 
5. Що таке стилістична парадигма? Наведіть приклади. 
6. З’ясуйте відмінність між стилістичними та семантичними 

синонімами. 
7. У чому полягає особливість стилістичних норм? 
8. Схарактеризуйте загальні критерії комунікативно ефективного 

мовлення. 
 
Література для самостійного опрацювання: 
Мацько Л.І. Стиль як основне поняття стилістики // Українське мовознавство. – К., 
1990. – Вип 17. – С. 29-35.  
Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – 2-е изд. –  М., 1983. – С. 32-55; 92-98. 
Сучасна українська літературна мова: Стилістика. – К., 1973. – С. 5-19. 
 
Практичне завдання: 
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а) зробити порівняльний семантичний аналіз основних дефініцій 
поняття стиль та виявити його дескриптори 1; 
б) з’ясувати стильову належність текстів [с. 88-89]; 
в) визначити стилістичні мовні засоби [5:69] та стилістичні 
прийоми [4:71; 7:72; 6,7:75]. 
 
Теми рефератів: 
1. Місце стилістичного значення в семантичній структурі слова. 
2. Стилістичне значення та способи його реалізації. 
3. Основні різновиди стилістичних прийомів. 
4. Стилістичні функції зображальних та виражальних засобів 
мови. 

 
ПЗ № 1 

3. Стилістично-функціональна диференціація лексики.  
Стилістичні засоби 
 
Мета практичного заняття: визначати склад, структуру та функцію 
лексико-стилістичних засобів мови; оволодіти алгоритмом 
лінгвістичного аналізу стилістичних ресурсів мови на лексичному 
рівні. 
 
Термінологія: синонімічний ряд, синоніми (семантичні, 
стилістичні, контекстуальні), ампліфікація, маркованість, 
архаїзми, діалектизми, жаргонізми, історизми, неологізми, 
просторіччя, професіоналізми. 
 
Практичне завдання:  
а) з’ясувати роль синонімії як джерела художньо-стилістичної 
виразності мовлення [4:77; 4:80]; 
б) подати лексикологічну характеристику та визначити стилістичні 
функції: архаїзмів, історизмів, діалектизмів, жаргонізмів, 
термінологізмів, поетизмів [с. 67-69]. 

                                                           
1 Довідка: дефініція – точне, строго логічне визначення; дескриптор – слова 

або словосполучення, які найбільш адекватно описують певне поняття. 
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ПЗ № 2 
4. Мовні тропи 
 
Мета практичного заняття: вміти виявляти типи переносного 
вживання слів, визначати їх стилістичні функції; оволодіти 
практичними прийомами лінгвістичної характеристики 
зображальних засобів мови. 
 
Термінологія: контекстуальне значення, експресивність, 
стилістичний прийом, гіпербола, епітет, літота, метафора, 
метонімія, оксиморон, синекдоха. 
 
Практичне завдання:  
а) визначити підставу метафоризації іменників [3,4:37; 4,5:66]; 
б) зробити порівняльний аналіз метафор [там само]; 
в) встановити види тропів [там само]. 

 
ПЗ № 3 

5. Фонетичні засоби стилістики 
 
Мета практичного заняття: з’ясувати характер і роль 
фоностилістичних явищ у мовній організації художнього тексту. 
 
Термінологія: алітерація, асонанс, евфонія, звуконаслідування, 
парономазія, сугестивність. 
 
Практичне завдання: визначити тип і функцію звукових повторів 
[3,4,5:63]. 

 
ПЗ № 4 

6. Синтаксичні фігури 
 
Мета практичного заняття: визначати типи стилістичних фігур та їх 
функцію у тексті. 
 
Термінологія: ампліфікація, анафора, антитеза, асиндетон, 
градація, еліпсис, емфаза, епіфора, інверсія, паралелізм, 
полісиндетон, умовчання. 
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Практичне завдання: схарактеризувати тип і визначити стилістичну 
роль фігур [6,7:75]. 
 

КР № 1 
7. Аналіз художніх засобів тексту 
 
Мета практичного заняття: закріпити вміння ідентифікувати та 
характеризувати стилістичні ресурси мови в конкретному 
мовленнєвому творі. 
 
Практичне завдання: у дібраному тексті виділити художні засоби: 
фонічні – крапковою лінією, лексичні – хвилястою, зображальні 
(тропи) – пунктирною, виражальні (фігури) – прямою лінією. На 
полях зазначити вид засобу, з’ясувати його стилістичну функцію. 

 
См № 3 

8. Функціональні стилі сучасної української  
літературної мови 
 
Мета семінару: сформувати уявлення про функціонально-стильову 
систему мови, засвоїти принципи та критерії виділення 
функціональних різновидів мовлення. 
 
Термінологія: функціональний стиль, мовні та позамовні фактори, 
комунікативна сфера, фукціональна спрямованість, мовна функція. 
 
Основні проблеми і питання семінару: 
1. Система функціональних стилів сучасної української 

літературної мови. Функціональна стилістика. 
2. Принципи класифікації та внутрішньої диференціації 

функціональних стилів. 
3. Історичний розвиток функціональних стилів української 

літературної мови. 
 
Контрольні запитання і завдання: 
1. Яким чином відбувається стильова диференціація мовлення? 
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2. Які фактори впливають на стильову, а які на 
внутрішньостильову диференціацію мови? 

3. У чому виявляється стильова специфіка тексту? 
 
Література для самостійного опрацювання: 
Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1987. – С. 5 – 13. 
Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1983. – С. 66 – 78.  
Сучасна українська літературна мова: Стилістика. – К., 1973. – С. 561 – 582. 

 
ПЗ № 5 

9. Засоби створення мовленнєво-образної 
 системності художнього стилю 
 
Мета практичного заняття: вміти визначати основні стилетворчі 
елементи художньо-образного мовлення, розрізнювати художні 
тексти різних жанрів. 
 
Термінологія: естетична функція мови, словесна творчість, образ, 
образність, художній засіб, експресивність, контекст, 
актуалізація. 
 
Література для самостійного опрацювання: 
Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К., 1997. – 

С. 69–78. 
Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови. – К., 2003. – С. 209–217. 
 
Практичне завдання:  
а) дібрати текстові фрагменти різних жанрів та форм художнього 
викладу; 
б) визначити засоби актуалізації мовних одиниць у художньому 
тексті на всіх його рівнях (фоно-графічному, морфемному, 
лексичному, синтаксичному). 
 

ПЗ № 6 
10. Засоби створення мовленнєвої системності  
публіцистичного та інформаційного стилів 
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Мета практичного заняття: вміти визначати основні стилетворчі 
елементи публіцистичного та інформаційного стилів, з’ясовувати 
стильову специфіку публіцистичних та інформаційних текстів. 
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Термінологія: публіцистика; інформація; масова комунікація; 
ретіальні та аксіальні тексти; оцінність; тексти облігаторні, 
узуальні, вільні. 
 
Практичне завдання: у дібраних текстах –  
а) визначити і схарактеризувати мовностилістичні особливості 
творів політико-ідеологічного та масово-інформативного 
призначення; 
б) створити чи дібрати два тексти (публіцистичний та 
інформаційний) на одну тему. 

 
ПЗ № 7 

11. Засоби створення мовленнєвої системності 
 наукового й офіційно-ділового стилів 
 
Мета практичного заняття: вміти визначати основні стилетворчі 
елементи наукового й офіційно-ділового стилів, знати основні 
вимоги до створення текстів цих стилів. 
 
Термінологія: адміністративно-правова діяльність; 
інтелектуально-комунікативна функція мови; логічність; 
термінологічність; стереотипність. 
 
Практичне завдання: у дібраних текстах –  
а) визначити і схарактеризувати мовностилістичні особливості 
наукового й офіційно-ділового мовлення; 
б) створити власні і прорецензувати чужі тексти названих стилів. 
 

ПЗ № 8 
12. Розмовно-побутове мовлення.  
Іностильові елементи в текстах різних стилів 
 
Мета практичного заняття: вміти визначати елементи розмовно-
побутового характеру, знати основні вимоги до кодифікованого 
усного мовлення. 
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Термінологія: форма мовного спілкування, кодифіковане й 
некодифіковане мовлення, експресивність, спонтанність, мовна 
дифузія. 
 
Практичне завдання: у дібраних текстах –  
а) визначити і схарактеризувати мовностилістичні особливості 
монологічної та діалогічної форм розмовного мовлення; 
б) зафіксувати й проаналізувати іностильові елементи в текстах 
різних функціональних стилів.  

 
ПЗ № 9 

13. Культура мови. Мовленнєві помилки, їх класифікація 
 
Мета практичного заняття: показати взаємозв’язок стилістики та 
культури мови, з’ясувати основні комунікативні якості мовлення, 
виявляти і виправляти стилістичні помилки. 
 
Термінологія: мовні норми, стилістичні норми, комунікативні 
якості мовлення, мовленнєві помилки, стилістичні помилки, 
лексичні помилки. 
 
Література для самостійного опрацювання: 
Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. – С. 108 – 109. 
Довга О.М. Як писати твір. – К., 1997. – С. 20 – 22. 
Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – 2-е изд. – М., 1983. – С. 98 – 101. 
Мельничайко В.А. Творчі роботи на уроках української мови. – К., 1984. – С. 32-42. 
Пентилюк  М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994. – С. 93-95. 
Ярмолюк А. Класифікація помилок у творчих роботах учнів // УМЛШ. – 2002. – № 7. 
 
Практичне завдання: відредагувати тексти і схарактеризувати 
наявні помилки [за кн.: Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної 
мови : Збірник вправ і завдань. – Львів, 1996]: 
впр. 161 – 166 (змішування паронімів);  
впр. 240, 241, 246 (лексична сполучуваність);  
впр. 257, 272, 279 – 281 (мовні штампи);  
впр. 317, 327, 332 (тавтологія, плеоназм);  
впр. 696, 698, 701 – 703 (однорідні члени речення);  
впр. 738, 739 (логічність мовлення). 
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КР № 2 
14. Літературне редагування тексту  
і характеристика мовленнєвих помилок  
 
Мета роботи: показати вміння корегувати мовлення, в якому є 
мовленнєві помилки. 
 
Практичне завдання: у дібраних текстах – 
а) знайти відхилення від стилістичних норм, а також помилки у 
слововживанні; 
б) визначити вид помилки та подати правильний варіант. 
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Додаток 1 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ 
(лінгвостилістична характеристика)  

 
 

Офіційно-діловий стиль 
 

1. Сфера використання: виробничі підприємства 
(адміністративно-господарська діяльність), державні установи 
(адміністративно-правова діяльність), політичні і громадські 
організації (юридична діяльність). 

2. Функціональна спрямованість: регулювання суспільно-
правових відносин, регламентація виробничо-технологічних 
процесів, інформування про політико-юридичну діяльність. 

3. Мовна функція: настановчо-інформативна, волюнтативна. 
4. Стильові риси: офіційність (нейтральність), точність, 

логічність, стереотипність, імперативність.   
5. Форми існування, жанри: законодавчий підстиль – закони, 

укази, статути, постанови, кодекси; дипломатичний підстиль – 
договори, комюніке, декларації; адміністративно-канцелярський 
підстиль – накази, заяви, інструкції, протоколи, доручення, звіти. 

6. Мовні ознаки. 
Лексичні: спеціальна термінологія і фразеологія, канцеляризми. 
Морфологічні: висока частотність уживання віддієслівних 

іменників, інфінітиву, безособових і наказових форм дієслова, форм 
дієслова теперішнього часу повинності. 

Синтаксичні: неповні, безособові, інфінітивні речення; 
ускладнені структури з однорідністю; трафаретні звороти та 
конструкції. 

Композиційно-мовленнєві: регламентований комплекс 
складників (реквізитів) і стабільний порядок їх розміщення – 
уніфіковані форми документів. 
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Науковий стиль 
 

1. Сфера використання: наукова діяльність в академічних, 
науково-дослідних інститутах, лабораторіях, вузах, наукових 
видавництвах. 

2. Функціональна спрямованість: активізація логічного 
мислення адресата. 

3. Мовна функція: інтелектуально-комунікативна. 
4. Стильові риси: об’єктивність, логічність, доказовість, 

узагальненість, дохідливість, точність, традиційність викладу.   
5. Форми існування, жанри: наукові монографії, статті, 

дисертації, навчальні посібники, науково-популярна література; 
наукові доповіді, виступи, повідомлення, лекції. 

6. Мовні ознаки. 
Лексичні: загальнонаукова та спеціальна термінологія, 

абстрактна лексика; пряме однозначне використання багатозначних 
слів. 

Морфологічні: використання дієслів із значенням теперішнього 
часу постійного, переважання іменникових форм, “авторське ми”. 

Синтаксичні: структурна повнота, стереотипність, 
складнопідрядність. 

Композиційно-мовленнєві: опис (статичний чи динамічний), 
роздум (доведення – умовивід); цитування, схеми, таблиці, графіки; 
аспектація (розділи, підрозділи, параграфи і т.д.). 

 
 

Публіцистичний стиль 
 
1. Сфера використання: політико-ідеологічна діяльність 

суспільно-політичних і громадських організацій, установ, 
об’єднань.  

2. Функціональна спрямованість: ідеологічний (інтелектуальний 
та емоційний) вплив, модифікація свідомості адресата. 

3. Мовна функція: волюнтативна, оцінна. 
4. Стильові риси: експресивність, оцінність, доступність.   
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5. Форми існування, жанри: ораторський підстиль – виступи на 
мітингах, з’їздах, зборах; власне публіцистичний підстиль – 
політико-агітаційні статті, памфлети. 

6. Мовні ознаки. 
Лексичні: концентрація суспільно-політичної лексики; 

частотність оцінних, експресивно забарвлених слів і зворотів. 
Морфологічні: дієслова наказового способу, форми 1 ос. од. 

дієслів і займенників. 
Синтаксичні: стилістичні фігури (паралелізм, анафора, 

антитеза, інверсія, градація); питальні, спонукальні речення; 
звертання; еліптичні конструкції. 

Композиційно-мовленнєві: тип мовлення – роздум; усталеність 
структурно-смислових блоків (вступ, основна частина, заключна 
частина). 

 
 

Інформаційний стиль 
 

1. Сфера використання: масово-інформаційна діяльність 
інформаційних аґенцій, редакцій, творчих об’єднань. 

2. Функціональна спрямованість: інформування масової 
аудиторії про актуальні, суспільно важливі події. 

3. Мовна функція: інформативна. 
4. Стильові риси: актуальність,  правдивість, оперативність, 

фактологічність, аналітичність, доступність.   
5. Форми існування, жанри: власне інформаційний підстиль – 

хронікальна інформація, звіт, замітка, кореспонденція; 
коментарний підстиль – аналітична інформація, репортаж, 
коментар, інтерв’ю, огляд. 

6. Мовні ознаки. 
Лексичні: суспільно-політична термінологія, професіоналізми, 

іншомовна лексика, інтернаціоналізми; переносне вживання слів; 
газетизми; неологізми; газетні кліше. 

Морфологічні: використання різних морфологічних форм на 
створення часового плану теперішнього часу, експресивна функція 
дієслів із значенням теперішнього репортажу, використання 
прямого імперативу. 
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Синтаксичні: конструкції розмовного синтаксису, парцеляція, 
номінативні структури, чітка побудова складних речень. 

Композиційно-мовленнєві: організація інформаційного тексту 
за усталеними стандартними схемами; концентрична подача 
інформації. 
 
Розмовно-побутовий стиль 
 

1. Сфера використання: міжособові стосунки в побуті, 
неофіційне спілкування в професійній сфері. 

2. Функціональна спрямованість: відкрита комунікативність, 
повідомлення і вплив в умовах безпосереднього спілкування. 

3. Мовна функція: комунікативна. 
4. Стильові риси: фамільярність, еліптичність, дискретність 

(структурна та логічна), афективність (виразна емоційність).   
5. Форми існування, жанри: фамільярно-розмовний тип – 

побутовий діалог; літературно-розмовний тип – тематична бесіда; 
приватне листування. 

6. Мовні ознаки. 
Лексичні: емоційно-експресивна лексика та фразеологія 

меліоративного або пейоративного характеру; синоніміка 
(контекстуальна і ситуативна). 

Морфологічні: висока частотність займенників, часток, вигуків; 
транспозиція граматичних форм (часу, способу, особи). 

Синтаксичні: ситуативно та контекстуально неповні речення; 
нечленовані речення; односкладні номінативні та інфінітивні 
речення; компресія та надлишковість. 

Композиційно-мовленнєві: структурно-композиційні 
стереотипи діалогічних єдностей, писемних текстів (листів, 
записок). 
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Додаток 2 
 

СТИЛІСТИЧНИЙ РОЗБІР ТЕКСТУ 
 
Мета: встановити належність тексту до певного функціонального 
стилю на основі характеристики комунікативних параметрів та 
ідентифікації стилістично релевантних мовних засобів. 
 
1. Визначити комунікативну спрямованість тексту (повідомлення, 

вплив, спілкування, оцінка, вираження). 
2. Визначити жанр: стаття, доповідь, репортаж, протокол тощо. 
3. Вказати тип мовлення: розповідь, опис, роздум. 
4. Назвати стильові риси висловлювання: офіційність, емоцій-

ність, нейтральність, логічність, точність, стереотипність. 
5. Виявити специфічні мовні ознаки (лексичні, морфологічні, 

синтаксичні, композиційні). 
6. Зробити висновок про належність тексту до певного 

функціонального стилю. 
 

Основні комунікативні якості мовлення 
 

Комунікативні якості – це функціональні, семантичні та 
естетичні властивості реального тексту, які забезпечують 
оптимальну реалізацію комунікативної мети. До них належать: 

І. Правильність мовлення – відповідність його мовної структури 
діючим мовним нормам, стильовим стандартам. Доречність – 
відповідність використовуваних мовних засобів умовам 
спілкування і поставленій комунікативній меті. Чистота – 
відсутність нелітературних елементів. 

ІІ. Точність – відповідність ужитих слів і словосполучень їх 
мовному значенню. Логічність – адекватне відтворення в мовленні 
реальних зв’язків предметної дійсності, а також смислове 
погодження частин висловленого (предметна і понятійна 
логічність). 

ІІІ. Виразність – творча реалізація експресивних засобів мови: 
тропів, фігур, евфонії, фразеології тощо. Різноманітність мовлення 
– використання різних мовних засобів для вираження змістової 
інформації. 
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Типи мовлення  

(композиційно-мовленнєві форми) 
 

Розповідь – повідомлення про події, процеси в їх часовому 
розгортанні. Різновиди: оповідання, повідомлення, звіт, репортаж. 

Схема розповіді: початок дії – розвиток подій – кінець події. 
Опис – послідовне зображення ознак, властивостей, 

характеристик об’єкта в їх просторовому розгортанні (опис 
статичний, динамічний). Різновиди: опис пейзажний, портретний, 
опис інтер’єру; характеристики людини, предметів, явищ.  

Статичний опис перериває розвиток дії, динамічний – 
включений у подію. 

Роздум – міркування про об’єкти або події, процеси на основі 
логічних арґументацій. 

Дедуктивний роздум має схему: 1) теза – думка, яка має бути 
доведена; 2) арґумент у розвиток тези; 3) висновок, що випливає з 
доказів. 

Індуктивний роздум містить: 1) факти; 2) їх аналіз та синтез; 3) 
висновок. 
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Додаток 3 
 

ЛЕКСИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ПОМИЛКИ 
 
Мовленнєві помилки – це порушення правил, норм і традицій у 

слововживанні, творенні граматичних форм, побудові 
синтаксичних конструкцій, а також порушення вимог стилістики і 
культури мовлення, зокрема семантичного, функціонального та 
естетичного критеріїв. Різновиди мовленнєвих помилок: лексичні, 
морфологічні, синтаксичні, стилістичні. 

У шкільній практиці морфологічні і синтаксичні помилки 
мають назву граматичних і позначаються літерою Г, власне 
мовленнєвими вважаються помилки лексичні та стилістичні. При 
перевірці письмових робіт мовленнєві помилки підкреслюються 
хвилястою лінією, а на полях позначаються: лексичні – літерою Л, 
стилістичні – Ст. Правильне визначення виду помилки є 
запорукою ефективної роботи над помилками, а отже – підвищення 
рівня культури мовлення. 

Мовленнєві помилки виникають унаслідок порушення мовцями 
трьох критеріїв – функціонального, семантичного, естетичного, – 
що призводить до зниження основних комунікативних якостей 
мовлення: правильності, точності, виразності. 
 Лексичні помилки – це помилки у слововживанні або виборі 
слова, зокрема: 
1. Неправильна лексична сполучуваність слів: надавати 

(=завдавати) прикрощів. 
2. Змішування паронімів: абонементна (=абонентна) скринька. 
3. Вживання слів у невластивому значенні: друзі мали загальні 

(=спільні) інтереси. 
4. Вживання зайвих слів (плеоназм): передній фасад будинку. 
5. Вживання поряд спільнокореневих слів (тавтологія): зробити 

(=виконати) велику роботу. 
6. Невластиве вживання просторіч та діалектизмів: Організація 

дозвілля нашому керівництву по цимбалах. 
7. Невиправдане вживання книжної лексики: У мене дефіцит 

часу. 
8. Лексичні анахронізми: Богун одержав директиву (=наказ) 

відступити. 
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Стилістичні помилки – це порушення стилістичних норм 
мовлення, тобто принципів уживання мовних засобів відповідно до 
їх стилістичного забарвлення та комунікативної функції (у 
відповідному функціональному стилі), зокрема: 
1. Невідповідність стилістичного забарвлення слова змістові 

фрази: На блідій фізіономії чорніли брови. 
2. Мовні штампи: З повною відповідальністю поставитися до 

назрілих питань. 
3. Штучна експресивність: Українська мова – запашна гілка 

червоної калини. 
4. Немилозвучність висловлювання внаслідок нагромадження 

однакових звуків (какофонія): Часто втрачати почуття часу. 
5. Нагромадження одних і тих частин мови: Розв’язання питання 

підвищення ефективності навчання. 
6. Одноманітність у побудові речень. 
7. Невдала довжина фраз. 

При перевірці письмових робіт орфографічні помилки 
сумуються з пунктуаційними, лексичні з граматичними. За числом 
допущених орфографічних і пунктуаційних, лексичних і 
граматичних, а також стилістичних помилок оцінюється мовне 
оформлення переказів і творів. Символічний запис – МО: І + V / Л+ 
Г / Ст 

Помилки у змісті позначаються на полях зошита літерою З або 
з допомогою диференційованих умовних позначень: 
 

Ф – фактична помилка, 
неточність; 
[ ] – зайве слово, фраза; 
V – пропуск; 
 

Z – відсутність абзацу; 
Х – не потрібен абзац; 
Л – порушення послідовності 
викладу. 
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 Додаток 4 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Предмет стилістики. Методи стилістичних досліджень. 

2. Поняття мовного стилю. 

3. Стилістичне значення. 

4. Стилістичні засоби і стилістичні прийоми. 

5. Норми мови і культура мовлення. 

6. Функціональна стилістика як вчення про функціональні 

стилі. 

7. Принципи класифікації та внутрішньої диференціації 

функціональних стилів. 

8. Історичний розвиток функціональних стилів української 

мови. 

9. Образно-естетична функція мови. 

10. Мовленнєво-образна системність художнього стилю і мовні 

засоби її створення. 

11. Підстилі та жанрові різновиди художнього стилю. 

12. Публіцистичне мовлення та його підстилі. 

13. Функціональні різновиди інформаційного мовлення. 

14. Диференційні ознаки наукового стилю. 

15. Підстилі наукового стилю. Жанри і способи викладу в 

науковому стилі. 

16. Диференційні ознаки офіційно-ділового стилю. 

17. Підстилі та жанрові різновиди офіційно-ділового мовлення. 

18. Диференційні ознаки розмовно-побутового стилю. 
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19. Взаємозв’язок і взаємодія стилів. 

20. Вивчення стилів української мови у середній школі. 

21. Стилістично-функціональна диференціація лексики. 

22. Лексична синонімія як джерело словесної образності та 

стилістичної виразності. 

23. Мовні тропи. 

24. Експресивні можливості звуків мови. 

25. Загальна характеристика морфологічних засобів стилістики. 

26. Синтаксичні засоби стилістики. 

27. Стилістичні фігури. 

28. Мовні стилі та культура мовлення. 

29. Загальні комунікативно-прагматичні принципи культури 

мовлення. 

30. Мовні помилки, їх класифікація. 
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Кваліфікаційний мінімум до екзамену 

 

1. Знати і вміти пояснювати визначення основних 

термінологічних понять стилістичної науки. 

2. Вміти ілюструвати певні стилістичні явища відповідними 

прикладами. 

3. Знати і вміти застосовувати схему стилістичного розбору 

тексту, схеми аналізу стилістичних засобів та прийомів. 

4. Вміти виявляти і кваліфікувати мовленнєві (лексичні і 

стилістичні) помилки. 

 



 

 


