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Критерії оцінювання: 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

повна відповідь на два теоретичні питання, повне виконання 

практичного завдання 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури. Але у відповіді студента 

наявні незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

фахової діяльності, за поверхову обізнаність з основною і 

додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою; наявність суттєвих помилок у виконанні 

практичних завдань, неповне розкриття теоретичних питань. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 

що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться 

студентові, який неспроможний до навчання чи виконання 

фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 
 

 

Перелік допоміжних матеріалів: ------------------------- 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

CUESTIONES PARA EL EXÁMEN DE ESTILÍSTICA ESPAÑOLA 

1. Nociones históricas sobre la formación de la estilística como ciencia independiente. 



2. Estratificación de los estilos funcionales de la lengua española. 

3. Estilística actual. Sus objetos y orientaciones. 

4. Noción de tropos y figuras y sus clasificaciones. 

5. Característica del estilo coloquial. Particularidades. 

6. Estilística lingüística y estilística literaria. 

7. Escuelas estilísticas. 

8. Estilística y disciplinas conexas. 

9. Noción de paradigma estilístico: el paradigma léxico-estilístico. 

10. Estilo literario artístico.  

11. Sintaxis figurada, figuras semánticas y sintácticas 

12. Estilo científico. Rasgos esenciales del estilo científico: nivel léxico. 

13. Rasgos esenciales del estilo científico: morfología y sintaxis.  

14. Los factores estilísticos. 

15. Peculiaridades lingüísticas del estilo oficial español.  

16. Concepciones fundamentales de la estilística, denominación y connotación. 

17. Cómo se diferencia el estilo informativo, narrativo, descriptivo y persuasivo. 

18. Noción de estilo y norma estilística. 

19. Estilística de los recursos: tropos basados en la metáfora y metonimia. 

20. El léxico del estilo publicista. 

21. Esferas de uso del léxico estilísticamente neutral, vulgar, elevado. 

22. ¿Cómo se reflejan los recursos estilísticos en el texto (nivel de la fonética, de la morfología, de la 

sintaxis, del léxico)? 

23. Figuras sintácticas según el criterio cuantitativo: figuras de supresión y por adición. 

24. Figuras sintácticas según el criterio de disposición de elementos. 

25. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas de las unidades de la lengua. 

26. Rasgos esenciales del estilo literario. 

27. Noción del valor estético y su relación con el concepto del estilo artístico lingüístico. 

28. Figuras estilísticas sintácticas.  

29. Noción de estilo funcional. El enfoque funcional del estilo de la lengua.  

30. Lenguaje tropológico. 

31. Uso estilístico de la metáfora, procedimientos de su formación, sus tipos y funciones. 

32. Figuras estilísticas semánticas (símil, sinónimos de sustitución, clímax, antítesis, oxímoron, 

paradoja). 

33. Clasificación de los estilos funcionales. 

34. Característica del estilo coloquial. 

35. Rasgos esenciales del estilo publicista 

36. Morfosintaxis del estilo coloquial. 
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