
Стилістика 
Тип дисципліни:  нормативна     Семестр: 5 
 
Обсяг дисципліни:  

Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 
Аудиторні години – 32 (лекції –16, практичні 16, семінарські - ___, 
лабораторні - ___) 
 

Лектор: Ляшенко Т. С.  (ел. адреса: Laschenko_t@yahoo.de), 
 
Результати навчання: 

 знати: предмет та базові поняття стилістики, типи функціональних та жанрових 

стилів, систему мовностилістичних засобів німецької мови; 
 

 вміти: застосувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної 

норми мовностилістичні засоби, розпізнавати різні типи тексту, здійснювати 

лінгвостилістичний та зіставний лінгвостилістичний аналіз тексту. 
 
Анотація навчальної дисципліни: 

Мета курсу –  надати студентам знання з теоретичних основ стилістики та розвинути в 

них уміння відповідно до ситуації та теми комунікації вживати мовностилістичні засоби 

німецької мови. 
Курс знайомить студентів з предметом, завданнями, головними теоретичними 

положеннями та терміносистемою стилістики сучасної німецької мови. Курс формує у 

студентів наукове уявлення про різні підходи до стилю, стилістики та стилістичного аналізу; 

теорію функціональної стилістики, теорію стилістики тексту і контексту; висвітлює різницю 

між тропами і фігурами мовлення; знайомить з фоностилістичними та лексикостилістичними 

засобами; засобами стилістичної морфології та стилістичного синтаксису. З огляду на 

специфіку підготовки фахівців, ключові проблеми дисципліни розглядаються в бінарній 

площині зіставлення німецької мови з українською.  
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Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота 
 
Форма звітності: іспит  
 
Мова навчання: німецька 
 
Спеціальність 035 Філологія  
спеціалізація  035.04  Германські мови та літератури (німецько-український переклад) 
 
Розглянуто на засіданні кафедри «____» _________ 20__р.  Протокол № ____ 
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Завідувач кафедри _________________ Паславська А. Й. 
    (підпис)  

 
Затверджено на Вченій раді факультету «____» _________ 20__р.  Протокол № ____ 
 
  Декан _____________________ Сулим В. Т. 
    (підпис) 
 
 
 


