
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Сучасна українська мова та практична стилістика» 

3 курс  

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Галузь знань  

Спеціальність 061 Журналістика 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangout s meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на 

них. 

Критерії оцінювання: 

Виконання тестових завдань – 22 бали: 

- завдання 1 – 16 – з однією правильною відповіддю – по 1 балу (всього 16 балів) 

- завдання 17 – 18 – з кількома правильними відповідями – по 2 бали (всього 

4 бали) 

- завдання 19 – 20 – на встановлення відповідності – по 1 балу (всього 2 бали) 

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 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Практична стилістика як мовознавча дисципліна. 

2. Основні поняття практичної стилістики. Мовна норма і стиль. 

3. Функції мови і мовлення. Типи мовлення. Експресивні різновиди. 

4. Функціональні стилі та підстилі.  

5. Орфоепія і культура мовлення.  

6. Фоностилістика. Стилістичні можливості фонетики. 

7. Явища поетичної фонетики. 

8. Стилістичні можливості морфологічних способів словотвору. 

9. Стилістичні аспекти неморфологічних способів словотвору. 

10. Стилістична диференціація української лексики. 

11. Лексичні засоби практичної стилістики. 

12. Фразеологія. Типи фразеологізмів. Стилістичні можливості фразеологізмів. 

13. Морфологічні ресурси стилістики. 

14. Стилістичні особливості самостійних частин мови. 

15. Стилістичні можливості службових частин мови. 

16. Стилістика вигуків, звуконаслідувальних слів. 

17. Стилістичні можливості простого речення. 

18. Стилістичні можливості односкладних речень. 

19. Стилістичні ресурси простого ускладненого речення. 

20. Стилістичні можливості складного речення. 

21. Стилістичні можливості багатокомпонентних речень. 

22. Стилістичні можливості речень з різними видами зв’язку. 

23. Вживання неповних речень у різних стилях мовлення. 

24. Текст та його особливості. Складне синтаксичне ціле як складова одиниця 

тексту. 

25. Особливості побудови текстів різних функціональних стилів. 

26. Стилістичні можливості стилістичних фігур. 

27. Семантико-стилістичний аналіз текстів. 

 
 
 
 
 

Екзаменатор    Н. В. КАШУБА 

Голова циклової комісії    О. В. ГРУЗДЬОВА 


