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Силабус навчальної дисципліни 

 

«СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ» 

 

Галузь знань 06 «Журналістика» 

Спеціальність 061 

«Журналістика»  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового  

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сучасні наукові концепції, поняття, методи і технології 

досконалого володіння стилістичною системою мови для 

професійного журналістського текстотворення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування системи знань 

та вмінь, що формують рівень досконалого оволодіння мовою ЗМІ, 

творчого її використання майбутніми журналістами в професійній 

діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 практично оволодіти стилістичною системою мови;  

 виробити уміння та навички стилістичного аналізу тексту;  

 формувати (удосконалювати) мовне чуття та естетичний мовний 

смак;  

 піднести рівень культури мовного спілкування. 

 сформувати уявлення про функціональні стилі української мови, 

їхні інтегральні та диференційні ознаки; 

 оволодіти системо. тропів та стилістичних фігур для успішного 

професійного журналістського текстотворення. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває таких компетентностей: 

 здатність стилістично доречно вживати мовні засоби; 

 здатність логічно формулювати думки, дотримуватись 

послідовності і точності у  їх викладі. 

 здатність до використання наявних мовних засобів для 

створення журналістського тексту; 

 здатність визначати міжстильовий та стилістично маркований 

характер мовної одиниці; 

 здатність створювати тропи і стилістичні фігури. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Володіння літературною мовою і стилістична 

грамотність у професійній діяльності журналіста. Стилістика як 

лінгвістична наука і навчальна дисципліна. Джерела стилістики 

української мови. Структура стилістики. Загальна характеристика 

стилістики ресурсів. Основні поняття стилістики. Функціональні 

стилі української мови. Інформація як стилістичне поняття. 

Стилістичне значення. Лексичні засоби стилістики. Фразеологія та 

інші усталені вислови у стилістичному плані. Стилістичне 

використання засобів словотвору, етимології та внутрішньої 

форми слова. Граматичні засоби стилістики. Стилістичне 

використання морфології. Стилістичний синтаксис. Стилістичні 

фігури і стилістичні прийоми. Тропи.  



Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: навчальні дискусії, ділові ігри, мозкова атака, 

підготовка есе. 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на попередніх курсах. 

Пореквізити Знання стилістичних стратегій можуть бути використані при 

написанні кваліфікаційної роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Дудик П. С. Стилістика української мови. – К.: ВЦ “Академія”, 

2005. 

2. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови. 

Навчальний посібник. - Київ: Парламентське видавництво, 2001. 

3. Капелюшний А. О. Стилістика. Редагування журналістських 

текстів: Практичні заняття. – Львів: ПАІС, 2003. 

4. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика 

української мови. – К.: Вища школа, 2005. 

5. Мацько Л. І. Стилістика ділової мови і редагування документів : 

навч. посібник /. Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, О. В. Солдаткіна. – К. 

: Ун-т «Україна», 2004. 
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https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/8/simple-

search?filterquery=%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE

%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%

D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%

D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9126/simple-

search?filterquery=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%

D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0

%92%E2%80%99%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%

D0%B0%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&filternam

e=author&filtertype=equals 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус). 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Кафедра журналістики 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ВАСИЛЬЧЕНКО В՚ЯЧЕСЛАВ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: доцент кафедри журналістики ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат філологічних 

наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:   
http://fmv.nau.edu.ua/en/structure/department_u

a/k_zgurnalistiki/prof-sklad/ 

Тел.: 0973324338 

E-mail: vasylchenko2012@ukr.net 

Робоче місце: 7.218 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Дисципліна вивчається вперше 
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