
ЛІТЕРАТУРНИЙ СТИЛЬ 
 

Мета курсу: вивчення етапів розвитку літературних стилів, 
ознайомлення з умовами становлення і розвитку літератури на рівнях 
загальноструктурному, мовностилістичному та фонетичному. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Літературний стиль» має безпосередній 
зв’язок з такими дисциплінами, як «Практичний курс української мови», 
«Історія української літератури», «Історія української та зарубіжної 
журналістики», «Теорія і методика журналістської творчості» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність розуміти сутність стильових напрямів 
української літератури – бароко, романтизм, реалізм, модернізм, 
постмодернізм; здатність розуміти предметну область та професійну діяльність; 
здатність розуміти літературні стилі як важливі аспекти художньої дійсності та 
використовувати їх при написанні журналістських текстів; здатність володіти 
навичками критичного аналізу, оцінки сучасних літературних досягнень, 
генерування нових ідей у вирішенні дослідницьких і практичних завдань; 
здатність створювати якісні тексти на основі різних літературних стилів; 
здатність спілкуватися державною мовою; здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел. 

Програмні результати навчання: 
знати: предмет дисципліни, її тематику, термінологію; структуру мовних 

стилів загалом та літературного зокрема; історію розвитку стилів; сутність 
стильових напрямів української літератури – бароко, романтизм, реалізм, 
модернізм, постмодернізм; сучасні тенденції як у літературному процесі, так й 
у медійному просторі. 

вміти: розрізняти стиль повідомлення; аналізувати стильові ознаки 
відповідних текстів; володіти палітрою стилістичних тропів (порівняння, 
епітет, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, мейозис, літота, іронія як 
троп, символ, алегорія, емблема тощо); визначати своєрідність художнього 
мислення письменника, журналіста та публіциста; узагальнювати опрацьований 
матеріал, робити власні висновки. 

володіти: системним та порівняльним аналізом літературного стилю 
сучасного художнього тексту; міждисциплінарним підходом до вирішення 
літературно-стильових проблем; умінням створювати грамотний медіа-продукт 
на задану тему визначеного жанру, враховуючи особливості літературного 
стилю і з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Історія розвитку літературних стилів. Основні поняття: стиль, 

індивідуальний стиль, літературний процес, метод та форма. Історія розвитку 
поняття. Стильові особливості бароко та необароко. Класицизм, 
сентименталізм та романтизм як стилі. Реалізм та соцреалізм як медіа 
комунікація. Модернізм та його основні стильові течії. 

Стильовий синкретизм літератури та журналістики. Літературний 
стиль і його сфери. Лексична сфера літературного стилю. Лексико-
фразеологічна сфера літературного стилю. Тропи. Синтаксична сфера 
літературного стилю.Фактова література в 20-30-х роках ХХ століття. Сучасний 



художній репортаж. Основні тенденції взаємопроникнення стилів в 
українському медійному просторі. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 

 

  


