
 



 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання, оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 
3/90 (підготовка молодшого 

бакалавра) 

Курс 3 

Семестр 5 

Кількість змістових модулів з розподілом: 3 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 

Аудиторні 42 

    Модульний контроль 6 

    Семестровий контроль + 

    Самостійна робота 42 

Форма семестрового контролю екзамен 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасна українська мова і 

практична стилістика” є оволодіння знаннями про основи практичної стилістики 

української мови, формування вміння і навички у доборі стилістичних ресурсів 

відповідно до ситуації мовлення та дотриманням етикетних норм спілкування у 

писемному та усному мовленні.  

Завданнями навчальної дисципліни “Сучасна українська мова і практична 

стилістика” є систематизація і поглиблення знань про мовну систему із 

залученням додаткових теоретичних відомостей з практичної стилістики, 

культури мовлення. 

У результаті засвоєння дисципліни  студенти мають набути загальні 

компетентності: 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність 

спілкуватися іноземною мовою;  

- здатність орієнтуватися на високий результат. Здатність навчатися і 

оволодівати сучасними знаннями; 

- спроможність працювати в команді. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

Уміння працювати автономно;  

- здатність проявляти когнітивну гнучкість. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел;  

- здатність бути критичним і самокритичним. Здатність до усвідомлення 

власного емоційного стану, самоконтроль і саморегуляція; самоповага і 

впевненість. 

Фахові компетентності: 

- здатність до теоретичного осмислення специфіки процесу редагування, 

вироблення практичних навичок з редагування текстів різних стилів; 

- розуміння основних теоретичних засад стилістики і культури мовлення, 

наукового обґрунтування категорії літературної норми на всіх рівнях мовної 

системи; 

- уміння редагувати та аналізувати тексти суспільно-політичної 

літератури, художньої й дитячої літератури, навчальних та довідкових текстів; 

- розуміння практичних навичок стилістичного аналізу текстів;  

- уміння продемонструвати набуті знання під час обговорення, виступу з 

презентацією чи повідомленням на обрану тему; 

- уміння редагувати різні види текстів за допомогою комп’ютерних 

програм; 

- уміння аналізувати та оцінювати якість текстів різних стилів, 

формулювати та обґрунтовувати власну думку щодо правильності вибору 

мовних одиниць у відповідності із стилем мовлення; 

- здатність висловлювати думки відповідно до норм літературної мови, 

знаходити найдоцільніші мовленнєві засоби; 

- оперування принципами грамотного, стилістично мотивованого 

моделювання текстів у межах заданого стилю. 

 



3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти  

знатимуть: 

- основні комунікативні якості мовлення; стилістично-виражальні функції 

мовних одиниць;  

- норми української мови; причини відхилення від них; принципи та правила 

української орфоепії, орфографії, пунктуації; типи основних орфограм; правила 

переносу та географічного скорочення слів;  

- сфери використання, призначення основних функціональних стилів 

мовлення, їх фонетичні, інтонаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні 

особливості; 

визначатимуть:  

- засоби, за допомогою яких твориться звуковий фон тексту;  

- типи переносних значень, з'ясовувати їх стильове забарвлення; 

- ознаки власне українських слів, їх стилістичні функції в тексті; 

- стилістичну роль діалектизмів у художніх творах;  

розрізнятимуть: 
- види письма: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, 

гумористичне, сатиричне мовлення;  

- різновиди наукового стилю: науково-навчальний і науково-популярний; 

аналізуватимуть:  

- еталонні зразки усного мовлення з погляду дотримання мовних норм;  

- засоби ритмомелодики розмовного стилю;  

- тексти, стилістичний ефект яких створюється артикуляційними ознаками 

звуків; 

- тексти художніх творів із зразками народної етимології; 

- тексти щодо правильності вживання прийменників, сполучників і 

сполучних слів;  

- виражальні можливості простих ускладнених та складних речень у текстах 

різних стилів;  

досліджуватимуть:  
- мовний матеріал з погляду його стилістичної приналежності;  

виконуватимуть:  
- пошукове дослідження, користуючись словником-довідником з культури 

української мови;  

- фонетичний, лексичний, морфемний, словотворчий, морфологічний, 

синтаксичний, стилістичний аналіз;  

створюватимуть 

- тексти різних функціонально-смислових типів, стилів і жанрів, 

ураховуючи виражальні можливості самостійних та службових слів;  

- усні й письмові висловлювання на певні соціокультурні теми; 

укладатимуть 

- тематичний словник термінів до кожного з модулів. 
 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план денної форми навчання 

3 курс 5 семестр 
 

 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо

го 

у тому числі 

лек

ції 
прак

. 
сем

. 
пк с.р. сем.к. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 6. Синтаксичні засоби стилістики 

Тема 1. Синтаксичні засоби і стилі української 

мови. Стилістика модальних різновидів речення. 

Стилістичні можливості двоскладного речення. 

Стилістичні можливості простого речення 

16  8   8  

Тема 2. Стилістичні можливості окремих 

синтаксичних категорій. Стилістика речень з 

однорідними членами речення. Стилістика речень 

із відокремленими членами речення. Стилістичні 

можливості складного речення. 

12  6   6  

Модульний контроль 2    2   

Разом за змістовим модулем 6 30  14  2 14  

Змістовий модуль 7. Стилістичний потенціал сучасної української мови  

Тема 1. Стилістичні можливості фігур мови. 

Використання тропів у різних стилях. Стилістичні 

прийоми. Фігури стилістичного синтаксису 

16  8   8  

Тема 2. Фоностилістика. Явища поетичної 

фонетики. Засоби милозвучності мови 

12  6   6  

Модульний контроль 2    2   

Разом за змістовим модулем 7 30  14  2 14  

Змістовий модуль 8. Стильові різновиди сучасної української мови 

Тема 1. Композиція та архітектоніка тексту. 

Стилістичні ознаки періоду. Особливості 

побудови текстів різних функціональних стилів. 

Стилістичні функції прямої, невласне прямої 

мови 

14  8   6  

Тема 2. Стилістичний аналіз тексту 14  6   8  

Модульний контроль 2    2   

Разом за змістовим модулем 8 30  14  2 14  

Разом за семестр 90  42  6 42  



5. Програма навчальної дисципліни 

3 курс 5 семестр 

Змістовий модуль 6. Синтаксичні засоби стилістики 
Тема 1. Синтаксичні засоби і стилі української мови 

Стилістика модальних різновидів речення. Стилістичні можливості 

двоскладного речення. Стилістичні можливості простого речення. Порядок слів з 

погляду стилістики. Стилістичне навантаження окличних речень. Модальні 

різновиди у функціональних стилях. Стилістичні функції головних і 

другорядних членів речення. Стилістичні властивості порядку слів у простому 

реченні. Типові помилки в стилістичному використанні порядку слів. 

Основні поняття: речення та його типи за метою висловлювання: 

розповідні, питальні, спонукальні; модальні речення, головні, другорядні члени 

речення.. 

Рекомендовані джерела 

Основна (базова) : 1, 2. 

Додаткова: 9, 10, 11. 

Тема 2. Стилістичні можливості окремих синтаксичних категорій 

Стилістичні ресурси простого ускладненого речення: однорідні члени 

речення, відокремлені члени речення, звертання, вставні та вставлені 

конструкції. Стилістика речень з однорідними членами речення. Своєрідність 

використання односкладних речень. Стилістика речень із відокремленими 

членами речення. Стилістичні можливості складного речення. Синонімія різних 

типів складних речень. Особливості будови складного речення в науковому 

стилі. Типи складних речень, що переважають у наукових текстах. Складне 

речення в публіцистиці, художньому та розмовному стилі. 

Основні поняття: просте ускладнене речення, стилістичні можливості 

ускладненого речення, основні типи складних речень, їх структурні особливості, 

стилістичні особливості складних речень. 

Рекомендовані джерела 

Основна (базова) : 1, 2. 

Додаткова: 9, 10, 11. 

 

Змістовий модуль 7. Стилістичний потенціал сучасної української 

мови 

Тема 1. Стилістичні можливості фігур мови 

Використання тропів у різних стилях. Стилістичні прийоми. Синтаксична 

характеристика та стилістичні можливості стилістичних фігур. Стилістичні 

фігури в нехудожніх та художніх текстах. Використання фігур як засобу 

логічного виділення та впорядкування, як прийому посилення емоційно-

експресивних можливостей викладу. 

Основні поняття: стилістичні фігури синтаксису, поетичний синтаксис; 

анафора, епіфора, кільце, стик, парцеляція, лейтмотив, риторичні фігури 

(звертання, оклик, питання, заперечення), рефрен. 

Рекомендовані джерела 

Основна (базова) : 1, 2. 



Додаткова: 6, 10, 11. 

Тема 2. Фоностилістика 

Предмет і завдання фоностилістики. Фонетичні засоби художньої 

виразності. Стилістичні можливості фонетики. Поняття фонеми. Основні функції 

фонеми. Предмет і завдання фонології. Значення звукової організації мовлення. 

Звукопис в художньому мовленні. Експресивні властивості звуків мови. Явища 

поетичної фонетики (звукопис, ритміка вірша, асонанс, алітерація, рима та інше). 

Засоби милозвучності мови. 

Основні поняття: фонологія, фоностилістика, фонетичні явища, засоби 

милозвучності, звукопис, ритміка вірша, асонанс, алітерація, рима. 

Рекомендовані джерела 

Основна (базова) : 1, 2. 

Додаткова: 2, 11. 

 

Змістовий модуль 8. Стильові різновиди сучасної української мови 

Тема 1. Композиція та архітектоніка тексту 

Текст та його особливості. Спроби конструювання тексту за заданими 

стильовими і стилістичними параметрами. Спостереження над графіко-

фонетичною організацією текстів різних стилів. Стилістичні ознаки періоду. 

Особливості побудови текстів різних функціональних стилів. Стилістичні 

функції прямої, невласне прямої мови, авторське введення. 

Основні поняття: складні синтаксичні конструкції; складне синтаксичне 

ціле; семантичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, ритмомелодійні засоби 

поєднання речень у складне синтаксичне ціле, пряма, непряма мова, невласне 

пряма мова, авторське введення. 

Рекомендовані джерела 

Основна (базова) : 1, 2. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

Тема 2. Стилістичний аналіз тексту 

Аналіз текстів: фонетико-стилістичний, лексико-стилістичний, 

словотвірно-стилістичний, морфолого-стилістичний аналізу художнього тексту. 

Семантико-стилістичний аналіз текстів усіх стилів на виявлення стилістичних 

функцій дієслівних, іменникових, прикметникових, займенникових форм. 

Основні поняття: стилістичний аналіз різних типів текстів, схеми 

стилістичного аналізу 

Рекомендовані джерела 

Основна (базова) : 1, 2. 

Додаткова: 4, 5, 6. 



6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

за модуль VІ - VІІІ (профільні дисципліни) 

3 курс 5 семестр 

Вид діяльності студента 
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1. Відвідування лекцій 1 - - - - - - 

2. Відвідування практичних занять 1 7 7 7 7 7 7 

3. Робота на практичному занятті 10 5 50 5 50 5 50 

4. Виконання завдань для 

самостійної роботи 5 2 10 2 10 2 10 

5. Виконання модульної 

контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Разом   92  92  92 

Максимальна кількість балів 276 

Розрахунок коефіцієнта  4,6 

Екзамен 40 

Разом  100 
Студент допускається до іспиту за умови, якщо виконав навчальний план і набрав 

мінімальну кількість балів – 35. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії  її оцінювання 

Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на 

практичних заняттях 

 

 

Максимальна        

к-сть балів  

Критерії оцінювання 

9-10 Висока активність на ПЗ і достатньо високий рівень самостійної підготовки. 

7-8 Достатня активність на ПЗ та достатній рівень самостійної підготовки, проте студент 

допускає неточності при формулюванні певних положень, негрубі помилки при 

виконанні лінгвістичних вправ 

5-6 Середня активність на ПЗ і середній рівень самостійної підготовки, студент допускає 

неточності при формулюванні певних положень, грубі помилки при виконанні 

лінгвістичних вправ 

3-4 Низька активність на ПЗ і низький рівень самостійної підготовки, студент допускає низку 

грубих помилок, низький рівень знань теоретичного матеріалу. 

1-2 Пасивна поведінка студента на ПЗ і відсутність будь-якої самостійної підготовки, 

репродуктивне списування текстів навчального матеріалу або його запису після 

колективного опрацювання навчального матеріалу  



6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля у вигляді тестових завдань та 

практичної частини.   

Максимальна кількість балів – 25.  

Критерії і норми оцінювання модульної (контрольної) роботи 

(модулі 7 - 8: підготовка фахового молодшого бакалавра). 

Максимальна 

кількість балів - 

25 

Критерії оцінювання 

 

25 - 20 
Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх розділів 

модульної (контрольної) роботи). 

19 - 15 

Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем 

правильних відповідей (89% - 75% виконання усіх розділів 

модульної (контрольної) роботи). 

14 - 10 

Завдання виконані якісно з середнім показником правильних 

відповідей (74% - 50% виконання всіх розділів модульної 

(контрольної) роботи). 

9 - 0 
Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів модульної 

(контрольної) роботи). 
6.4. Завдання для самостійної роботи та критерії  її оцінювання 

Змістовий модуль 6. Синтаксичні засоби стилістики 

Тема 1. Стилістичні можливості односкладних речень (8 год.) 

Виписати з різностильових текстів по одному прикладу на кожен тип односкладних 

речень. 

Тема 2. Стилістичні можливості речень з різними видами зв’язку (6 год.) 

Виписати складні речення з різними видами зв’язку з поетичної спадщини 

Т. Г.Шевченка. 

Змістовий модуль 7. Стилістичний потенціал сучасної української мови 

Тема 1. Чистота як комунікативна ознака мовлення. Експресивні властивості звуків 

мови (8 год.) 

Наведіть приклади гаплології, какофонії, дисонансу, зіяння як фонетичних засобів 

художньої виразності. 

Тема 2. Стилістичні фігури у текстах художнього стилю (6 год.) 

Виписати з поетичних текстів зразки використання таких фігур, як анафора, епіфора, 

анепіфора, епанафора, парцеляція. 

Виконати вправу 145 (за посібником Н. Д. Бабич). 

Змістовий модуль 8. Стильові різновиди сучасної української мови 

Тема 1. Стилістичні можливості текстів книжного стилю (6 год.) 

Дотримуючись норм українського правопису, виписати 10 цитат із текстів різних 

стилів. 

Тема 2. Стилістичний аналіз текстів (8 год.) 

Виконати аналіз 10 тестів на вибір (за посібником Л. В. Кравець, С. 177 – 178). 

6.5. Форми проведення семестрового контролю: іспит 

Форма проведення: письмова. Екзамен у формі письмового тестування з практичним 

завданням. Максимальна кількість балів: 40 балів. Критерії оцінювання: тестування — 22 бали 

(запропоновано 16 завдань з однією правильною відповіддю (всього 16 балів), 2 завдання з 

кількома правильними відповідями – по 2 бали (всього 4 бали) та 2 завдання на встановлення 

відповідності – по 1 балу (всього 2 бали). Практичне завдання — 18 балів (стилістичний аналіз 

тексту).  



Практичне завдання – 18 балів: 

- правильно виконаний стилістичний аналіз тексту 

1 Стиль 2 бали 

2 Підстиль і сфера вживання (спілкування) 2 бали 

3. Тип мовлення за характером мовленнєвої діяльності співрозмовників 

(розповідь, опис, міркування) 

2 бали 

4. Загальний лінгвістичний коментар (ознаки стилю, типові мовні засоби, 

словникове тлумачення незрозумілих та іншомовних слів, спеціальних 

висловів тощо) 

2 бали 

5. Характеристика лексики з погляду сфери вживання, активності / пасивності, 

визначення ролі лексичних засобів у тексті 

2 бали 

6. Стилістичні функції та прийоми введення у текст термінів 2 бали 

7. Загальні зауваження про граматичні особливості тексту (аналіз специфічних 

граматичних форм і синтаксичних конструкцій, їх стилістична функція) 

2 бали 

8. Засоби зв’язку тексту 2 бали 

9. Висновок 2 бали 

 
6.6. Орієнтовний перелік питань до семестрового контролю 

 

1. Стилістика як лінгвістична дисципліна. Основні поняття і проблематика стилістики. 

2. Основні розділи і методи стилістики. Основні напрямки стилістичних досліджень. 

3. Стилістична система сучасної української літературної мови. 

4. Лінгвістичні та екстралінгвістичні (позамовні) характеристики функціонального 

стилю. 

5. Функціональний стиль і мовна норма. Співвідношення функціональних стилів і 

жанрів. 

6. Класифікація стилів сучасної української літературної мови. 

7. Особливості наукового та офіційно-ділового стилів сучасної української 

літературної мови. 

8. Визначальні особливості художнього стилю сучасної української літературної мови. 

9. Особливості публіцистичного стилю сучасної української літературної мови. 

10. Основні ознаки та мовні особливості розмовного стилю. 

11. Офіційно-діловий стиль і його підстилі. Основні стилістичні риси і способи їх 

вираження. 

12. Визначальні мовні засоби для формування наукового, публіцистичного, офіційно-

ділового, розмовного та художнього стилів. 

13. Мовні особливості конфесійного стилю. 

14. Фоностилістика (графіко-фонетичні засоби стилістики). 

15. Лексичні засоби стилістики. Стилістичні функції слів з переносним значенням. 

Метафоризація та її різновиди. 

16. Стилістичні особливості синоніміки. Стилістичні функції перифразів. 

17. Сфера вживання омонімів у різних функціональних стилях. 

18. Парономазія як один із стилістичних прийомів. 

19. Стилістичне вживання та використання каламбурів. 

20. Роль антонімії в різних функціональних стилях.  

21. Антитеза та її роль у художніх текстах. 

22. Сфера вживання застарілої лексики, старослов’янізмів. 

23. Стилістичні функції неологізмів. 

24. Стилістичні функції діалектизмів та жаргонізмів.  

25. Стилістична класифікація фразеологізмів. Роль фразеології у різних стилях. 

26. Крилаті слова та афоризми, їх стилістична роль. 

27. Характерні евфонічні тенденції сучасної української літературної мови. 

 



28. Стилістичні можливості словотворення. 

29. Стилістичні можливості використання іменників та його граматичних форм. 

30. Стилістичні можливості простих і складних (аналітичних) форм, ступенів 

порівняння прикметників. 

31. Стилістична характеристика варіантних форм числівника, слів числового значення. 

32. Займенник. Використання займенника у різних стилях мовлення.  

33. Стилістика дієслова. Місце дієслова у різних стилях мовлення.  

34. Стилістичні особливості використання неповнозначних частин мови. 

35. Стилістичний синтаксис. Стилістичні властивості головних та другорядних членів 

речення. 

36. Стилістичні можливості простого речення. 

37. Стилістичні можливості складного речення. 

38. Період та його стилістичне використання. 

Культура мовлення як предмет вивчення. Теоретичний і практичний аспект поняття 

«культура мовлення». 

 

 

 

 

 

 

6.7. Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 
Значення оцінки 

А 90–100 Відмінно 

В 82–89 Дуже добре 

С 75–81 Добре 

D 69–74 Задовільно 

Е 60–68 Достатньо 

FX 35–59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1–34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу 

 

 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Сучасна українська мова та практична стилістика» 

Навчально-методична карта дисципліни 

5 семестр Разом – 90 годин, з них: практичних занять – 42 годин, підсумковий контроль – 6 годин, самостійна робота – 42 години. 

Тижні Теми лекційних занять Теми практичних занять Теми самостійних завдань МКР 

 Змістовий модуль 6. Морфологічні і синтаксичні засоби стилістики 

1 - 5  Синтаксичні засоби і стилі української мови  

 

Стилістичні можливості 

односкладних речень (8 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Стилістика модальних різновидів речення 

 Стилістичні можливості двоскладного речення 

 Стилістичні можливості простого речення 

6 - 8  Стилістика речень з однорідними членами речення  

Стилістичні можливості 

речень з різними видами 

зв’язку (6 год.) 

 Стилістика речень із відокремленим членами речення 

 Стилістичні можливості складного речення 

9 МКР 

Змістовий модуль 7. Стилістичний потенціал сучасної української мови 

10 - 13 

 

Стилістичні можливості фігур мови  

Експресивні властивості 

звуків мови (8 год.) 

 

 

 

 

 

Використання тропів у різних стилях 

Стилістичні прийоми 

Фігури стилістичного синтаксису 

14 - 16 

 

Фоностилістика  

Стилістичні фігури у текстах 

художнього стилю (6 год.) 
Явища поетичної фонетики 

Засоби милозвучності мови 

17 МКР 

Змістовий модуль 8. Стильові різновиди сучасної української мови 

11 - 13 

 

Композиція та архітектоніка тексту  

Стилістичні можливості 

текстів книжного стилю 

(6 год.) 

 

Стилістичні ознаки періоду 

Особливості побудови текстів різних функціональних 

стилів 

 Стилістичні функції прямої, невласне прямої мови  

14 - 16 

 

Схеми стилістичного аналізу  

Стилістичний аналіз текстів 

(8 год.) 

 

Стилістичний аналіз тексту  

Стилістичний аналіз тексту 

17                                                                                                                                                                                      МКР 

 ІСПИТ 

 



8. Рекомендована література 

Основна: 

1. Стилістика української мови (Теоретичні основи стилістики. Художньо-виразові 

засоби мовлення) : навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів 

вищої освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-тет 

української філології, К-дра української мови та методики її навчання; уклад. І. І. 

Коломієць. – Умань : Візаві, 2019. – 240 с. 

2. Стилістика української мови: навчально-методичний посібник / А. С. Попович, 

Л. М. Марчук; за ред. А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 172 с. 

 

Додаткова: 

1. Авраменко О. М. Стилістика української мови. Програма факультативного курсу / 

10-11 кл. // О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна – К. : Грамота, 2008. – 256 с. 

2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови [Текст] : 

навчальний посібник / Н. Д. Бабич. - Львів : Світ, 2003. - 432 с. 

3. Дудик П. С. Стилістика української мови: Навч. посіб. / П. С. Дудик – К. : 

Академія, 2005. – 368 с. 

4. Зарицький М. С. Стилістика української літературної мови / М. С. Зарицький. – К. 

: Парлам. вид-во, 2001. – 156 с. 

5. Історія української мови: Хрестоматія / Упорядники С. Я. Єрмоленко, 

А. К. Мойсієнко. – К. : Либідь, 1996. – 288 с. 

6. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник 

/ А. О.Капелюшний. – Вид. 2-ге, перероблене. – Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.  

7. Кравець Л. В. Стилістика української мови: Практикум: Навч. посіб. / За ред. Л. І. 

Мацько. – К. : Вища шк., 2004. – 199 с. 

8. Мацько Л. І. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. 

Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. – 2-ге вид., випр. – К. : Вища шк., 

2005. – 462 с. 

9. Мацько Л. І. Риторика: Навч. посіб. / Л. І. Мацько – 2-е вид., стер. – К. : Вища шк., 

2006. – 311 с. 

10. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник / 

О. Д. Пономарів. – 3-е вид., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2000. – 248 с. 

11. Семчук Д. Б. Вивчення практичної стилістики та культури мовлення : 10-11 

класи / Д. Семчук; 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Шк. світ, 2009. – 176 с. 

12. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: навчальний посібник. / 

О А. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216с.  
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