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Стилiстичний аналiз тексту ?рунтується на
лiнгвiстичному розглядi його (дослiдженнi

використаних мовних засобiв рiзних рiвнiв i їхньої
органiзацiї); при цьому беруть до уваги екстралiнг-
вiстичнi чинники мовленнєвого спiлкування, що ви-
являються в текстовiй дiяльностi. Такий рiзновид
аналiзу передбачає спiввiднесення загальних стильо-
вих рис тексту з конкретними мовними засобами, до
яких удався автор, з’ясування вiдповiдностi мовного
оформлення змiстовi й цiльовiй настановi тексту, ха-
рактеристику рiзнорiвневих стилетвiрних мовних
одиниць, установлення їхнiх стилiстичних функцiй.
Вiдповiдно фоностилiстичний аналiз художнього
тексту ставить за мету розглянути його звукову ор-
ганiзацiю, зокрема схарактеризувати актуалiзованi в
ньому з певною – змiстовою, естетичною тощо –
цiллю фонiчнi одиницi, дослiдити участь фонiчних
одиниць у твореннi звукообразу, загальної емоцiйно-
експресивної тональностi тексту.

Отже, опис тексту на звуковому рiвнi – це шлях
i спосiб пiзнати естетику мовних елементiв у їхньо-
му iєрархiчному пiдпорядкуваннi та взаємодiї.
Навчитися вiдчувати тканину твору саме як звуко-
вий органiзм означає навчитися читати, розумiти та
iнтерпретувати його основну думку вже на рiвнi
слухового сприйняття. Тому звукове оформлення
тексту будь-якого стилю, особливо художнього, є
своєрiдним зовнiшнiм планом вираження його ес-
тетичного змiсту.

Мета фоностилiстичного аналiзу художнього
тексту – з’ясувати специфiку його звукової ор-
ганiзацiї, розглянувши фонiчнi елементи як ефек-
тивний засiб образного кодування iнформацiї та ес-
тетичного впливу на процес сприймання повiдом-
люваного.

Завдання фоностилiстичного аналiзу художньо-
го тексту: 

- осмислити специфiку фонiчного рiвня ор-
ганiзацiї тексту в системi художньо-образного кон-
тинууму;

- встановити факти милозвучностi/немило-
звучностi текстової органiзацiї на звуковому рiвнi;
схарактеризувати засоби милозвучностi/немило-

звучностi, об?рунтувати їхню роль у системi образо-
творення;

- з’ясувати стилiстичнi функцiї звукопису;
- виявити явища звукового символiзму, пояс-

нити роль звукосимволiв як мовнообразних тексто-
вих одиниць з погляду їхньої семантики, естетики,
поетичних функцiй тощо;

- описати звукообрази, специфiку їхньої ре-
алiзацiї та естетичного впливу;

- дослiдити значення фонiчних засобiв для ви-
раження основної думки i створення вiдповiдної на-
строєвостi (загальної емоцiйної тональностi твору);

- розглянути просодичнi засоби як суперсег-
ментнi одиницi фонiчної органiзацiї тексту в
єдностi з iншими його фонетичними та нефонетич-
ними елементами;

- цiлiсно подати фонiчний рiвень мовнообраз-
ної органiзацiї твору, що разом з iншими засобами
формує естетику його словесної матерiї.

Алгоритм фоностилiстичного аналiзу 
художнього тексту

І. Виразне читання тексту (правильне iнтону-
вання, наголошення, видiлення пауз).

ІІ. Стиль тексту; жанр. Сфера спiлкування; ситу-
ацiя, на яку орiєнтований текст. Основнi функцiї
тексту. Чинник адресата. Тип мислення. Форма
мовлення, тип мовлення.

ІІІ. Стильовi риси. Мовнi ознаки тексту на
фонiчному рiвнi:

1)встановлення наявностi чи вiдсутностi в текстi
фонiчних засобiв, що мають стилiстичне значення;

2)характеристика засобiв милозвучностi:
а) евфонiчнi чергування голосних i приголос-

них звукiв;
б) вимовна легкiсть (повноголосся, подовжен-

ня, спрощення);
3) звукопис тексту: асонанс, алiтерацiя, епiфора,

анафора, дисонанс, парономазiя, ономатопея;
4) стилiстичнi функцiї звукопису:

а) виразово-зображувальна функцiя;
б) смислова функцiя;
в) композицiйна функцiя;

5) характеристика звукообразу;
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6) звуковий символiзм у текстi;
7) використання фонiчних засобiв у тропах та

стилiстичних фiгурах;
8) аналiз засобiв немилозвучностi, з’ясування

їхнiх стилiстичних функцiй у текстi;
9) характеристика просодичних засобiв тексто-

вої органiзацiї;
10) значення фонiчних засобiв для вираження

основної думки та створення вiдповiдної на-
строєвостi (емоцiйної тональностi) твору.

І. Роботу над фоностилiстичним аналiзом варто
почати з виразного читання тексту. Пропонуємо
звернути увагу на звукову органiзацiю тексту.
Зокрема доречними будуть запитання:

- Яка тема твору?
- Яку iдею утверджує автор?
- Якi враження вiд поезiї?
- Якi емоцiї, почуття викликає лiричний твiр?
- Чи суттєва мовна органiзацiя поетичного тво-

ру для вираження його змiсту?
- Що є особливо прикметним у словесно-об-

разнiй системi аналiзованого тексту?
- Чи привертають увагу читача звуковi

повтори?
- Чи випадковi звуковi повтори, чи вони зумов-

ленi стилiстичною метою, задумом автора?
Тут доречно повiдомити про те, що цензура не

дозволила свого часу П.Тичинi використати слово-
звертання до особи, характерне для україномовних
носiїв: панi i похiдне вiд нього панна. Тому слово
панна автор замiнив. Вiдповiдно поезiя набула
зовсiм iншого образно-звукового оформлення.

Можна запропонувати учням порiвняти два
варiанти поезiї, звернувши увагу на замiни, i дати
завдання простежити, який звуковий ефект у сенсi
створення образностi спричинили замiни слiв.

І в а р i а н т
О панно Інно...

ІІ в а р i а н т
О люба Інно...

О люба Інно, нiжна Інно!
Я – сам. Вiкно. Снiги...

О панно Інно, панно Інно, 1
Я – сам. Вiкно. Снiги... 2
Сестру я Вашу так любив – 3
Дитинно, злотоцiнно. 4
Любив? – Давно. Цвiли луги... 5
О панно Інно, панно Інно, 6
Любовi усмiх квiтне раз – ще й тлiнно. 7
Снiги, снiги, снiги... 8
Я Вашi очi пам’ятаю, 9
Як музику, як спiв. 10
Зимовий вечiр. Тиша. Ми. 11
Я Вам чужий – я знаю. 12
А хтось кричить: ти рiдну стрiв! 13
І раптом – небо... шепiт гаю... 14
О нi. То очi Вашi. – Я ридаю. 15
Сестра чи Ви? – Любив... 16

Сестру я Вашу так любив – 
Дитинно, злотоцiнно.
Любив? – Давно. Цвiли луги...
О люба Інно, нiжна Інно,
Любовi усмiх квiтне раз – ще й тлiнно.
Снiги, снiги, снiги...
Я Вашi очi пам’ятаю,
Як музику, як спiв.
Зимовий вечiр. Тиша. Ми.
Я Вам чужий – я знаю.
А хтось кричить: ти рiдну стрiв!
І раптом – небо... шепiт гаю...
О нi. То очi Вашi. – Я ридаю.
Сестра чи Ви? – Любив...

1915
Далi можна переходити до лекцiйного викладу. 
О р i є н т о в н и й  з р а з о к  фоностилiстичного

аналiзу художнього тексту.
ІІ. Стиль: художньо-белетристичний; жанр: по-

езiя (iнтимна лiрика).
Сфера спiлкування: естетична. Текст здатен ви-

кликати в читача емоцiї спiвпричетностi, спiвучастi
у вирiшеннi питань, пов’язаних з особистими
(iнтимними) переживаннями лiричного героя.

Ситуацiя, на яку орiєнтований текст: як форма
комунiкацiї текст передає втiленi у словесно-об-
разнiй художнiй формi переживання лiричного ге-
роя, що їх розбудили спогади про кохання. Вiрш ад-
ресований широкому колу читачiв.

Основнi ф у н к ц i ї  тексту:
1) естетична, що поєднує художньо-образну

конкретизацiю мiнливого емоцiйного стану лiрич-
ного героя, який страждає, знову переживає почуття
до коханої жiнки. Текст засвiдчує динамiку почуттiв:
вiд овiяних смутком згадок про любов i самотнiсть –
до вибуху почуттiв (кричить, ридаю) i повернення
до стану спокою, умиротворення (любов).

З естетичною функцiєю пов’язанi 2) емотивна
(вираження почуттiв) та 3) експресивна (вплив за
допомогою виразових засобiв). Усi вони спира-
ються на 4) комунiкативну: текст не тiльки вира-
жає в художнiй формi почуття автора, а й зверне-
ний до читача. Отже, поряд з повiдомленням про
емоцiйний стан лiричного героя, зумовлений спо-
гадами про кохану, текст виявляє потужний есте-
тичний уплив на адресата, викликає зворотнi
лiричнi емоцiї.

Характер адресата: текст умовно звернений до
панни Інни – сестри коханої дiвчини.

Тип мислення, зафiксований у текстi: образний.
Поезiя написана у формi звернення до особи (пан-
ни Інни); водночас у вiршi наявний психологiчний
паралелiзм образiв лiричного героя (його внутрiш-
нього свiту) i природи.

Форма мовлення: писемна; тип мовлення: iн-
дуктивний роздум лiричного героя про свої почут-
тя; вид мовлення: монолог лiричного героя, зверне-
ний до особи (панни Інни), що дає змогу в художнiй
формi передати емоцiйний стан мовця (оповiдача).
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Тема твору: зображення душевних переживань
лiричного героя, породжених коханням, нездiйс-
ненними мрiями i пориваннями, болем розлуки.

Ідея: утвердження чистоти у взаєминах з коха-
ною людиною, пiднесення душевних поривiв, праг-
нення пiзнати самого себе в почуттях до того, кого
любиш.

Мотиви: кохання; страждання, що викликане
високими почуттями; суму, душевного болю.

Образ автора: автобiографiчний. У життi
П.Тичини було велике, хоча й трагiчне кохання до
Наталiї Коновал. Саме про неї, сестру Інни Коно-
вал, згадує у цiй поезiї П.Тичина. Але iменi Ната-
лiї поет не називає (не тiльки в цьому, а й в iнших
присвячених їй вiршах, що були опублiкованi за
життя митця).

Мета текстової дiяльностi: висловити в мовно-
образнiй формi пройнятi болем i сумом почуття до
коханої, що колись наповнювали душу лiричного
героя; вiдтворити глибину переживань i страждань,
якi випали на його долю; зобразити душевний не-
спокiй, прагнення лiричного героя до самопiзнання,
заглиблення у свiй внутрiшнiй свiт.

Індивiдуально-авторськi стилiстичнi особли-
востi тексту.

Монолог лiричного героя, звернений до особи
(панни Інни – сестри коханої), дає змогу в художнiй
формi вiдтворити схвильований, переповнений по-
чуттями кохання, сумнiву, невпевненостi, при-
страстi й умиротворення емоцiйний стан оповiдача.
Поєднання риторичних звертань, повторiв, наниза-
них односкладних речень, неповних речень поси-
лює естетичний вплив тексту на читача. Викори-
стання книжних (поетичних) слiв (зокрема й
оказiоналiзмiв: дитинно, злотоцiнно) та емоцiйно-
оцiнних словесно-образних засобiв, характерних
для поетичного стилетворення (любив, любовi усмiх,
ридаю та iн.), формують високу емоцiйно-експре-
сивну тональнiсть з вiдтiнком урочистостi, деякої
трагiчностi, незворотностi.

У поезiї актуалiзованi такi часовi плани зобра-
ження подiй: минулий (любив, цвiли) i теперiшнiй
(стосовно свiтовiдчуття лiричного героя) (пам’я-
таю, знаю, ридаю) – весняний i зимовий. Час ко-
хання у вiршi спiввiдноситься з порою розквiту
природи (цвiли луги); любов асоцiюється з цвiтiн-
ням (це засвiдчено у метафоричнiй конструкцiї лю-
бовi усмiх квiтне раз); минулий час пов’язаний зi
спогадами про щасливу пору життя, теперiшнiй – iз
психiчним станом лiричного героя, зумовленим
думками про кохання (зворушливими, буряно-при-
страсними, зболеними, тужливими).

Пори року (вiдповiдно до споминiв та душевних
почувань лiричного героя) в поезiї постають як
змiннi реалiї: зимовий час i самотнiсть (сам, снiги),
весняна пора i кохання (цвiли луги), потiм знову зи-
ма (снiги, снiги, снiги; повтор лексеми снiги пiдкрес-
лює безмiр переживань, плиннiсть спогадiв про
втрачене кохання).

ІІІ. Мовнi ознаки стилю на фонiчному рiвнi.
1. В аналiзованому текстi фiксуємо фонетичнi

засоби, що мають стилiстичне значення, зокрема,
алiтерацiї, асонанс, епiфори, просодiю.

2. Поезiя читається легко i плавно. Вимовна
легкiсть поетичного твору досягається за рахунок
використання подвоєних приголосних: панно, Інно,
злотоцiнно, дитинно, тлiнно. Навiть вiдсутнiсть
повноголосся (злотоцiнно) не порушує плавностi та
мелодiйностi вiрша. Подвоєнi сонорнi формують
наспiвнiсть, музичну тональнiсть тексту, його
легкiсть, пiднесенiсть звучання.

3. Звукопис. У текстi спостерiгаємо взаємодiю
асонансу (о, i), алiтерацiї (н, с), епiфори (-iнно, -чи,
-аю). Епiфоризованими у П.Тичини є одиницi, що
розташованi i лiнiйно (панно Інно, дитинно, зло-
тоцiнно), i вертикально (Інно, злотоцiнно, тлiнно;
луги, снiги; знаю, гаю, ридаю).

4. Стилiстичнi функцiї звукопису.
а) Звукоповтори в поезiї П.Тичини виконують

виразово-зображувальну функцiю: добiр звукопо-
вторюваних елементiв (свiдомо чи пiдсвiдомо)
пiдпорядкований тому, щоб вiдтворити настрiй
(сумний, нiжно-схвильований, певною мiрою еле-
гiйний) i почуття лiричного героя (зболенi, проте
чистi, нiжнi, свiтлi, спогади про кохання), також ду-
шевнi переживання: то спокiйнi, то рвiйнi, схвильо-
вано-пристраснi.

б) Смислову функцiю звукопису П.Тичина викори-
став з метою зробити логiчнi акценти (сам, снiги, се-
стру). У такий спосiб авторовi вдалося увиразнити
смислову близькiсть описуваних реалiй, предметiв.

в) Композицiйна функцiя звукопису. В аналiзова-
ному текстi звукопис дає змогу вiддiляти фонетич-
но кожен новий поетичний образ. Повтор асонова-
ного i (особливо 2 та 7, 8 рядки) у лiнiйнiй площинi
на тлi вертикального контексту сигналiзує про но-
вий етап розгортання оповiдi.

5. Характеристика звукообразу.
У першiй строфi поет створює образ тишi (що

асоцiюється з душевним спокоєм, утихомиренням
пристрастей, спогадами, а також iз зимовим пейза-
жем – сном (тобто вiдображенням спокою приро-
ди). Тишу пронизує приємний спогад про кохану, її
очi (що асоцiюються з музикою, спiвом).

У другiй строфi поєднано полярнi звуковi обра-
зи – крику (а хтось кричить) i шепоту (шепiт гаю),
що творять своєрiдну антитезу, рiзкий перепад
емоцiйного стану лiричного героя.

6. Звуковий символiзм у текстi.
Завдяки алiтерованим латеральним звукам л, л’

(любив, цвiли, луг, любовi) виникає легкiсть, м’я-
кiсть; повторюванi в, в’ вiдтворюють гарячi почуття
(пристрасть); звукоповтор р, р’ вiбрантiв створює
враження гостроти емоцiй (кричить, рiдну, стрiв,
ридаю та iн.). Численнi сонорнi л, л’, р, р’ у текстi
поезiї, що є монологом лiричного героя, ми
пов’язуємо з особистiсним началом; причому р –
чоловiча iпостась особистiсного начала – сим-



волiзує твердiсть, огненнiсть, що супроводиться
швидкими, стрiмкими спалахами i дрiбним поспiш-
ливим дрижанням, л – жiноче начало, уособлює
плавнiсть, м’якiсть.

Повтор н, н’ (сонорних носових) асоцiюється з
небом (висотою); за допомогою їх створюється
вiдчуття м’якостi, свiтла, надiї; виникає враження
чистоти, невинностi (снiги, дитинно, злотоцiнно,
тлiнно та iн.).

Асонований о, треба гадати, вказує на «простiр»
почуттiв, їхню безмежнiсть; звук о, символiзуючи
кулю i будучи образом цiлого, є своєрiдним цент-
ром (в аналiзованому текстi – емоцiй лiричного ге-
роя), сприяє зосередженню уваги на особистостi
мовця, вказує на його захоплення.

7. Використання фонiчних засобiв у тропах та
стилiстичних фiгурах.

П.Тичина актуалiзує звукоповтор т та н (алiте-
рацiю), о (асонанс): дитинно, злотоцiнно. Означенi
лексеми є прислiвниковими епiтетами. Крiм того,
вони виступають синонiмiчними одиницями: їх
об’єднують семи «чистота», «невиннiсть», «вiдкри-
тiсть», «безпосереднiсть» тощо.

Антитеза (13–15 рядки) ?рунтується на основi
протиставлення слiв з сонорним вiбрантом р (клю-
човi слова кричить, ридаю) та з глухими приголос-
ними (ключове слово шепiт).

8. Аналiз засобiв немилозвучностi, їхнiх
стилiстичних функцiй у текстi.

Засобiв немилозвучностi в аналiзованiй поезiї
немає.

9. Характеристика просодичних засобiв тек-
стової органiзацiї.

Мелодика вiрша неоднакова. Спостерiгаємо змiну
частоти основного тону, його пiдвищення i понижен-
ня. У поезiї не раз фiксуємо крапки (у кiнцi другого,
п’ятого, восьмого, п’ятнадцятого, сiмнадцятого
рядкiв, також у серединi п’ятнадцятого рядка). Крап-
ки автор використовує у кiнцi речень для позначення
їхньої незакiнченостi. У п’ятнадцятому рядку вжито
крапки в серединi речення, щоб передати перервану
вiд хвилювання та зворушення мову лiричного героя.
Отже, незакiнченi конструкцiї з крапками розташову-
ються i вертикально (переважно), i горизонтально.

То заспокоєнiсть, то схвильованiсть у монолозi
лiричного героя передають почергово окличнi ре-
чення (А хтось кричить: ти рiдну стрiв!), роз-
повiднi незакiнченi (Снiги... та iн.), питальнi (Лю-
бов?; Сестра чи Ви?), повторюванi звертання
(О панно Інно, панно Інно та iн.).

За допомогою мелодики створюється iнтонацiя
вiдокремлення – уточнення (Любовi усмiх квiтне
раз – ще й тлiнно), пiдкреслюється однорiднiсть (як
музику, як спiв), повторюванiсть (снiги, снiги, снiги).

Поетичний твiр складається з односкладних
(переважно номiнативних) i двоскладних (повних
i неповних, поширених i непоширених, ускладне-
них i неускладнених), рiзноiнтонацiйно оформле-
них речень. Поєднання їх мiж собою у структурi

поетичного монологу лiричного героя передає
схвильованiсть його розповiдi; це наслiдок само-
заглиблення, показник занурення у спогади, через
що вiн нiби повсякчас зупиняється у своїй роз-
повiдi (Я – сам. Вiкно. Снiги...; Любов? – Давно.
Цвiли луги...; Зимовий вечiр. Тиша. Ми.; О нi. То очi
Вашi. – Я ридаю.; Сестра чи Ви? – Любив...).

Помiтну роль у фонiчнiй органiзацiї вiрша вiдiгра-
ють паузи. Автор часто вдається до непоширених
двоскладних, односкладних речень тощо, i виникають
частi паузи. Вiдтак текст набуває особливої ритмiчної
структури, вiн прикметний значною кiлькiстю пауз,
що створює враження почерговостi зринання спога-
дiв. Це – паузи, якi стосуються зовнiшнього ритмiч-
ного структурування тексту. У поезiї також спосте-
рiгаємо ефект вiд зупинок у потоцi мови (мовлення)
на внутрiшньому рiвнi органiзацiї, зокрема у випадку
акцентування пропущеного члена речення (Я сам;
І раптом – небо...), спецiального вiдокремлення об-
ставини (Сестру я Вашу так любив – Дитинно та iн.).

Помiтно, що темп мовлення – неоднаковий.
В основному вiн повiльний, розважливий, плавний,
подекуди пришвидшується, але не надто (Я Вам чу-
жий – я знаю). Емоцiйне забарвлення тексту (тембр
мовлення) – сумне, спогадувально-пристрасне.
Окрiм усього, iнтонацiя характеризує мовця (лiрич-
ного героя). Очевидно, вiн емоцiйний, нiжний,
чуттєвий, духовно багатий.

Рiзною видається iнтенсивнiсть мови (голосу)
лiричного героя. Так, у першiй строфi (за виразного
читання поезiї) спостерiгаємо деяке послаблення
м’язового напруження мовних органiв, друга стро-
фа розпочинається пiдсиленим м’язовим напру-
женням мовних органiв.

10. Звукова тональнiсть тексту неоднакова. На
початку автор змальовує душевний спокiй лiрично-
го героя та спокiй у природi, утихомирення при-
страстей. Таке сприйняття досягається завдяки до-
боровi вiдповiдних звукових домiнант: у першiй
строфi немає рiзких звукiв; переважають сонорнi н,
л, в; усе це в цiлому створює елегiйнiсть, плавнiсть,
розважливiсть викладу. Звуковi лексеми музика,
спiв, тиша гармонiюють мiж собою, сприяють ви-
триманню фрагмента вiрша в єдино цiлiснiй то-
нальностi – спокiйнiй, спогадувано-розважливiй).

Інакше звукове забарвлення має наступна стро-
фа, у якiй почергово описано перепади психiчного
стану лiричного героя. Дiєслово кричить, якому вла-
стива семантика «створювати голоснi звуки силь-
нiшi, нiж звичайно», нiби пронизує тишу i спогади.
Враз настає миттєвий вибух емоцiй. Так само рапто-
во западає тиша, означена метафорично: шепiт гаю.
І знову лiричний герой пристрасно переживає спа-
лах почуттiв, його передає звукове дiєслово ридаю.

Вибух емоцiй, пробудження пристрасних спо-
гадiв, вiдтак – порушення елiгiйної тональностi по-
езiї спричинює алiтерований звукоповтор р, р’
(кричить, рiдну та iн.); його перериває несподiване,
неочiкуване зниження емоцiйної тональностi, скон-
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центроване у звуковому словi шепiт: шепiт гаю.
Поетичний твiр закiнчується елегiйно-риторичним
запитанням: – Любив?, що є завершальним акордом
(стишеним, плавним) роздумiв лiричного героя.

Аналiзованiй поезiї притаманна звукова плав-
нiсть, легкiсть, наспiвнiсть. Таке враження створюють
дiбранi слова з вiдповiдними повторюваними звука-
ми: крiм сонорних приголосних, мелодiйна тональ-
нiсть вiрша досягається завдяки активiзацiї внутрiш-
ньо органiзованих повторюваних голосних звукiв. У
першому рядку це о; у другому – i; у третьому – у, а; у
четвертому – о, и; у п’ятому – и; у шостому – о; у сьо-
мому – i; у дев’ятому – а; в одинадцятому – и; у два-
надцятому – а; у тринадцятому – и, i; у чотирнадцято-
му – а, е; у п’ятнадцятому – о, i; у шiстнадцятому – и.
Взаємодiя лiнiйно повторюваних звукоодиниць
сприяє гармонiйному звучанню вiрша.

Полярний «перепад» емоцiй увиразнюють синта-
ксичнi конструкцiї (нанизування їх), зокрема, речен-
ня з незакiнченою думкою, неповнi речення, дво-
складнi непоширенi та односкладнi речення. Душев-
ний неспокiй, емоцiйнiсть психологiчного стану
лiричного героя, схвильованiсть допомагають переда-
ти повтори, якi простежуються i вертикально, i
лiнiйно. Вертикально й водночас лiнiйно повторюва-
ною є сполука о панно Інно; займенник я; лексема
снiги; вертикально повторюваною – лексема любов;
лiнiйно повторюваними – сполучник як (як музику,
як спiв).

Назагал фонiчнi елементи текстової органiзацiї
твору формують цiлiсне звукове поле в єдностi фор-
ми, змiсту та естетики. 

Орiєнтовнi запитання i завдання для пiдготовки
до колективного виконання фоностилiстичного
аналiзу художнього тексту:

� З’ясуйте, що передбачає фоностилiстичний
аналiз художнього тексту. У чому полягають його
особливостi?

� Опишiть загальну схему фоностилiстичного
аналiзу тексту.

� Помiркуйте, чому надається така велика вага
фонiчним елементам у складi тексту.

� Прочитайте виразно текст. Оберiть правильну
iнтонацiю, тембр, тип мовлення. Об?рунтуйте свiй
вибiр.

� Звернiть увагу на звукову органiзацiю тексту.
Визначте особливостi фоностилiстичного рiвня
мовнообразної органiзацiї твору.

� Схарактеризуйте засоби милозвучностi тексту.
� Поспостерiгайте за особливостями звукопису;

визначте домiнантнi звукоповтори.
� Установiть стилiстичнi функцiї звукопису.
� З’ясуйте, який звукообраз вiдтворено у поезiї.

Простежте, якi слова добирає автор i якi звукопо-
втори актуалiзує для словесного моделювання зву-
кообразу. Чим прикметний звукообраз?

� З’ясуйте стиль i жанр аналiзованого твору.
� Визначте сферу спiлкування, ситуацiю, на яку

орiєнтований текст.
� Установiть основнi функцiї тексту.
� Опишiть характер адресата.
� Визначте тип мислення, вiдображений у текстi.
� Схарактеризуйте форму мовлення, тип мов-

лення, вид мовлення.
� Проаналiзуйте образ автора.
� Сформулюйте мету текстової дiяльностi.
� Установiть та схарактеризуйте iндивiдуально-

авторськi стилiстичнi особливостi тексту.
� У чому полягає суть звукового символiзму? Чи

є у текстi явища звукового символiзму? До яких
способiв реалiзацiї його вдається автор? Чого (яко-
го ефекту) досягає митець?

� Якi художнi засоби актуалiзованi в поезiї? Ви-
значте, у яких тропах поет використовує фонiчнi за-
соби? Пояснiть, з якою метою. Чи є в текстi стилiс-
тичнi фiгури та чи властивi їм звукоповторюванi
елементи?

� Чи є в текстi поезiї засоби немилозвучного
оформлення думки? На пiдставi яких фактiв роби-
те свої висновки? Назвiть стилiстичнi функцiї за-
собiв немилозвучностi.

� Звернiть увагу на просодику поезiї. Зокрема
схарактеризуйте iнтонацiйне її оформлення: спе-
цифiку мелодики, iнтенсивностi, пауз, темпу i темб-
ру мовлення. З’ясуйте, якi функцiї виконує iнто-
нацiя у текстi.

� Помiркуйте, яке значення мають фонiчнi засо-
би для вираження основної думки (iдеї) твору. Чи
впливають фонiчнi засоби на створення вiдповiдно-
го настрою (емоцiйної тональностi) поезiї? Як саме?
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