
  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ЖУР-21) 
1. Код:ПП 11 
2. Назва: Художньо-публіцистичні жанри; 
3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: 1-й (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-й; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4-й; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Галич В. М., д. філол. н., професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію та історію 
художньо-публіцистичних жанрів; новітні тенденції в еволюції системи художньо-публіцистичних 
жанрів, зумовлені добою глобалізації інформаційних потоків; систему жанрів публіцистики: традиції 
та новаторство, жанрову еволюцію та фактори, що її спричинили; жанрові канони публіцистичних 

жанрів та шляхи модифікацій; жанрове втілення державотворчих мотивів; особливості таких 
розділів публіцистики, як епістолярна, сатирична публіцистика та літературна критика 
літературна; уміти:комплексно й системно аналізувати публіцистичні тексти різних жанрів з 
урахуванням новітніх методик та суспільно-політичних, культурно-історичних і психологічних 

факторів; застосовувати теоретичні знання в практиці написання різножанрових публіцистичних 
творів; характеризувати сучасні тенденції в системі жанрів публіцистики на матеріалі діяльності 
національних засобів масової інформації; коментувати жанровий досвід сучасних майстрів 
публіцистики. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Історія української 
журналістики», «Основи журналістики», «Аналітична журналістика», «Теорія літератури», 
«Конфліктологія», «Редагування в ЗМІ». 
•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Історія 
української літератури», «Теорія і практика журналістської діяльності». 
12. Зміст курсу: (перелік тем): Вступ до курсу «Художньо-публіцистичні жанри». Публіцистична 
стаття. Нарис. Есе як жанр публіцистики. Авторська колонка у системі жанрів публіцистики. 
Комунікативна стратегія промови. Інтерв’ю як феномен соціальної комунікації. Теоретичний вступ 
до літературної критики. Рецензія. Передмова як літературно-критичний жанр. Малі (епістолярні) 
жанри публіцистики. Некролог. Запис до книги музею. Сатиричні жанри. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел)  
1. Буряк В. Д. Сучасний термінологічний дискурс теорії публіцистики як інтелектуальний фактор. 
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філол. науки. 
2008. № 3 (142). С. 5–12. 
2. Галич В. М. Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редактор: еволюція творчої майстерності: 
монографія. К. : Наук. думка, 2004. 816 с. 
3. Галич В. М. Поетика публіцистичного тексту (на матеріалі творчості Олеся Гончара) : навч. посіб. К.: 
Шлях, 2006. 200 с. 
4. Глушко О. К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність: монографія. К.: Арістей, 
2010. 192 с. 
5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: навч. посібник. Львів: ПАІС, 2004. 268 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 30 год. практичних занять, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання творчого, 
практичного та дослідницького характеру , використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): виконання тестових завдань двох модульних контрольних робіт (20 
б.+20 б.) або тестовий екзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (60 балів): укладання опорних конспектів до тем, що виносяться на самостійне 
опрацювання, виконання індивідуальних завдань, виконання творчих та практичних завдань, розробка 
мультимедійних презентацій. 
16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри українознавства,  

к. філол. н., доцент                                                                                Л. Д. Малевич 

                               

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PT 1 

2. Title: The basis of journalism 

3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: 1 (Bachelor) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 4; 
7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych V. M., Doctor of 
Philology, professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must know: the theory and history of artistic 
and journalistic genres; the latest trends in the evolution of the system of artistic and journalistic genres, due 
to the era of globalization of information flows; system of genres of journalism: traditions and innovation, 
genre evolution and factors that caused it; genre canons of journalistic genres and ways of modifications; 
genre embodiment of state-building motives; features of such sections of journalism as epistolary, satirical 

journalism and literary literary criticism; be able to: comprehensively and systematically analyze journalistic 
texts of various genres, taking into account the latest methods and socio-political, cultural, historical and 
psychological factors; apply theoretical knowledge in the practice of writing works of various genres; to 
characterize modern tendencies in the system of genres of journalism on the material of activity of national 

mass media; comment on the genre experience of modern masters of journalism. 
10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11. •Disciplines preceding the study of the specified discipline: «History of Ukrainian journalism», 

«Fundamentals of journalism», «Analytical journalism», «Literary theory», «Conflictology», «Editing in the 
media». 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): «History of Ukrainian 

Literature», «Theory and Practice of Journalism». 
12. Course contents: (list of topics): Introduction to the course "Artistic and journalistic genres". 

Journalistic article. Sketch. Essays as a genre of journalism. Author's column in the system of genres of 
journalism. Communicative speech strategy. Interviews as a phenomenon of social communication. 
Theoretical introduction to literary criticism. Review. Preface as a literary-critical genre. Small (epistolary) 
genres of journalism. Obituary. Entry in the museum book. Satirical genres. 
13. Recommended educational editions: (indicate up to 5 sources) 

1. Buryak V. D Modern terminological discourse of the theory of journalism as an intellectual factor. Bulletin 
of Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University. Philol. science. 2008. № 3 (142). Pp. 5–12. 
2. Halych V. M. Oles Honchar – journalist, publicist, editor: the evolution of creative skills: a monograph. K.: 
Naukova dumka, 2004. 816 p. 

3. Halych V. M. Poetics of journalistic text (on the material of Oles Honchar's work): textbook. way. K .: 
Shlyakh, 2006. 200 p. 
4. Glushko OK Art journalism: European traditions and modernity: a monograph. K .: Aristei, 2010. 192 p. 
5. Zdorovega V. Y. Theory and methods of journalistic creativity: textbook. manual. Lviv: PAIS, 2004. 268 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 hours lectures, 30 hours Practical classes, 118 hours independent work. Total  ‒ 180 hours. 
Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and role 
games, use of mul using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control (40 points): performance of test tasks of two modular control works (20 points + 20 points) or test 
exam. 
Current control (60 points): compilation of reference notes to topics submitted for independent study, performance 
of individual tasks, performance of creative and practical tasks, development of multimedia presentations. 
16. Language of teaching: Ukrainian  

 

 
Head of the Department of Ukrainian Studies, 

candidate of philological sciences, associate professor                                  L. D. Malevich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


