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«Стилістичні особливості англомовного 

художнього тексту» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

035 Філологія / Мова та література 

(польська). Переклад 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 8 семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 5 кредитів  – 150 годин (лекції –  24 год., 

практичні – 30 год., консультації – 8 год., 

самостійна робота – 88 год.) 

Мова викладання Англійська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра іноземних мов гуманітарних 

спеціальностей 

Автор дисципліни доц. Передон Н. О. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Успішне опанування курсів «Англійська 

мова», «Лінгвокраїнознавство англомовних 

країн», «Практикум з граматики англійської 

мови», « Переклад англомовних текстів 

різних функціональних стилів» 

Що буде вивчатися - основи стилістичної організації 

англомовного художнього тексту; 

- базові поняття стилістичного аналізу 

художнього тексту; 

- основні експресивні засоби й стилістичні 

прийоми різних рівнів та типів, їхні 

функції у художніх прозових та 

поетичних  творах англомовних авторів 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення дисципліни допоможе: 

- удосконалити навички  абстрактного, 

критичного та естетичного мислення; 

- розвинути навички стилістичного чуття; 

- розуміти стилістичні функції мовних та 

мовленнєвих явищ  у структурі 

художнього твору; 

- більш глибоко та повно розуміти ідейно-

змістове наповнення художнього тексту; 

- поглибити знання з історії англійської та 

американської літератури 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Результати вивчення дисципліни: 

- удосконалення знання англійської мови; 

- покращення навичок перекладу 

англомовних художніх текстів на 

українську мову; 

- засвоєння класифікації та структури 

стилістичних засобів різних рівнів та 

типів; 

- опанувати навичок здійснення 

стилістичного аналізу англомовного 

художнього тексту  



Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Успішне опанування дисципліни дасть 

можливість: 

- розвинути уміння здійснювати 

стилістичний аналіз художнього тексту 

загалом та англомовного зокрема; 

- визначати та правильно інтерпретувати 

стилістичні явища різних рівнів, за 

допомогою яких реалізується авторський 

задум; 

- вільно оперувати спеціальною 

стилістичною термінологією для 

розв’язання професійних завдань; 

- застосовувати отримані знання та 

навички у подальшій професійній 

діяльності 
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