
Дисципліна Вибіркова дисципліна 4  «Есеїстика» 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

061 Журналістика 

Журналістика і міжкультурна комунікація 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 5 семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

6 кредитів, загальний обсяг 180 год. (аудиторних – 72 год., 

з них лекцій – 36 год., практичних – 36 год.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра соціальних комунікацій 

Автор дисципліни Кандидат філол. наук, доцент Теребус О.Л. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Орієнтування в літературному, історичному та 

культурному процесах в Україні 

Що буде вивчатися Розвиток есеїстичної думки в України ХХ–ХХІ століть. 

Тематика, проблематика, контепти есеїстки. 

Чому це цікаво/треба вивчати Освіченій, висококультурній людині важливо 

орієнтуватися в історії, шляхах розвитку, проблематиці й 

сучасному стані української есеїстики, особливостях 

розвитку жанру, місцю й ролі у відображенні реальної 

дійсності, в розкритті людських характерів.  

Навчитися орієнтуватися в культурно-мистецьких процесах 

в країні, ознайомитися з сучасною есеїстичною думкою. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, 

інформаційну акцію, що організована й проведена 

самостійно або разом з колегами. 

ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань, 

включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, 

українською мовою. 

ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою 

темою з використанням доступних, а також обовʼязкових 

джерел інформації. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях.  

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя 

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою. 

Інформаційне забезпечення Теребус О. Л. Леся Українка в рецепції Дмитра Павличка. 

Волинь філологічна: текст і контекст. Леся Українка і 

персоналії епохи. Луцьк, Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 2018. Вип. 26. С. 210–218. 

 


