
Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Філологічний факультет 
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

014 Середня освіта (Українська мова ілітература) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки 

Цикл професійної підготовки 
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 
забезпечує викладання 

Бакалаври з 1 на 2 курс 

014 Середня освіта (Українська мова і література) (4 р.н.) 
1 2 3 Історія української 

лексикографії Б 
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: поняття про 

історичну та сучасну лексикографію. Зміст дисципліни: 

Лексикографія як наукова дисципліна. Сучасна лексико-графічна 

парадигма. Теоретична (металексикографія) і практична 

лексикографія та їх завдання. Словник як різновид лексикографічної 

продукції. Типологія модерних словників. Староукраїнська 

лексикографія. Дословниковий період розвитку української 

лексикографії ХІ – ХVІ ст. Традиція глосування. Староукраїнська 

лексикографія ХVІ – кінця ХVІІІ ст. Розквіт перекладного 

словництва. Українська лексикографія ХІХ ст. Розквіт тлумачного 

словництва. Словники першої половини ХІХ ст.. Лексикографія 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. Західноукраїнська 

лексикографія другої половини ХІХ ст.. Енциклопедичний словник як 

різновид лексикографічної продукції. Відмінність від словників 

лінгвістичного типу. Тлумачний словник як різновид 

лексикографічної продукції. З історії укладання тлумачного словника 

української мови. Різновиди тлумачних словників. Діахронна 

(історична) лексикографія та її завдання. Історичний словник як 

різновид лексикографічної продукції. З історії укладання 

українського історичного словника. 

Викладач: к. ф. н., доцент Сеньків С. С. 

Української мови 

2 2 3 Українська історична та 

сучасна ономастика Б 
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: поняття про 

історичну та сучасну ономастику. Зміст дисципліни: Ономастика як 

наука про власні назви. Розділи ономастики. Проблеми наукового 

Української мови 



вивчення української пропріальної лексики. Сутність власної назви, її 

диференційні ознаки. Критерії систематизації пропріальних одиниць. 

Основи денотативно-номінативного структурування онімного 

простору української мови. Денотатно-квалітативні, мотиваційні та 

етимологічні особливості онімів. Особливості творення власних назв. 

Продуктивність онімних словотвірних типів.Стилістичні особливості 

пропріальних одиниць. Особливості використання власних назв у 

різностильових текстах.Сфера вживання онімної лексики. 

Кодифікація у системі пропріальних одиниць. 

Викладач: доц. Яким М. Б. 

3 2 3 Літературний твір як 

художня система Б 
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: поняття про 

творчий процес, твір як форма буття літератури, системний характер 

твору, текст і твір. Зміст дисципліни: Художній твір як цілісність. 

Поняття літератури як виду мистецтва. Мистецтво як суспільний та 

естетичний феномен. Література у системі мистецтв. Мистецтво як 

освоєння світу. Літературний твір як естетично-інтенціональна 

система. Викладач: викл. Марочканич І. Ф. 

Української літератури 

та теорії літератури 

4 2 3 Літературознавчий 

практикум Б 
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

характеристика окремих літературних стилів, ідейно-естетичні засади 

того чи іншого автора, своєрідність творчої манери письменника, 

художній твір як цілісна художньо-образна система. Зміст 

дисципліни: Методологічні засади аналізу літературного твору. 

Інтерпретація художнього твору. Види інтерпретації художнього 

твору. Особливості вивчення ранньої романтичної лірики 

Т.Шевченка. Цілісна характеристика поеми «Гайдамаки» Т.Шевченка 

як ключового твору українського романтизму. Інтерпретація містерії 

Т.Шевченка «Великий льох» і посланія «І мертвим, і живим…». 

Вивчення біографії письменника (на прикладі П.Куліша і його 

автобіографії «Жизнь Куліша»). Характер громадянської лірики 

І.Франка. Особливості поетики натуралізму в повісті І.Франка «На 

дні». Емоційне значення, традиції і художня специфіка любовної 

лірики (на прикладі поетичної збірки І.Франка «Зів’яле листя»). 

Жанрові особливості соціально-психологічного епічного твору (на 

прикладі роману І.Франка «Перехресні стежки»). Розкриття 

модерністських поети кальних особливостей новел М.Коцюбинського 

Української літератури 

та теорії літератури 



«На камені» і «Сон». Естетична концепція драматичної поеми Лесі 

Українки «Оргія». Вічні образи і проблеми у п’єсі Лесі Українки 

«Камінний господар». Аналіз поетики символізму в ранній ліриці 

П.Тичини. Природа і цілі експериментальної літератури авангарду 

(українська специфіка). Що таке ідейна література? (на прикладі 

роману У.Самчука «Кулак»).. Викладач: к. ф. н., доцент Баган О. Р. 

5 2 4 Літературний процес і 

генологія Б 
Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: природа 

мистецького твору, критерії художності твору, вплив літератури на 

життя суспільства, функції літератури, художня цілісність твору, 

поняття про зовнішню та внутрішню форму твору, зміст, смисл та 

сенс твору. Зміст дисципліни: Літературний процес як естетична 

система. Стиль, творчий метод, тип творчості. Літературний напрям. 

Основні літературні напрями нового часу. Генологія як розділ теорії 

літератури, що вивчає літературні роди, види, жанри, її теоретичний 

та історико-літературний аспекти. Генерика як система родів, видів, 

жанрів літератури. Епос як літературний рід, у творах якого основним 

способом художньої комунікації (зображення подій, явищ, людей 

тощо) є розповідь та опис. Суміжні змістоформи генерики. Лірика як 

художньо-творча об’єктивація характерних суб’єктивних переживань 

особистості, її емоційних роздумів про свій внутрішній світ, про 

життя природи, суспільства тощо. Драма як один з літературних 

родів, який творить художній світ у формі дії.  Викладач: викл. 

Марочканич І. Ф. 

Української літератури 

та теорії літератури 

6 2 4 Література як вид 

мистецтва Б 
Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до 

літературознаства. Зміст дисципліни: Мистецтво як форма 

свідомості та підсвідомості. Естетичне освоєння дійсності. Література 

в системі культури та мистецтв. Мистецтво і закони істини, краси та 

добра. Суспільна активність мистецтва. Образна природа художньої 

літератури. Види художніх узагальнень. Функції літератури. 

Викладач: д.ф.н., проф. Іванишин П. В. 

Української літератури 

та теорії літератури 

7 2 4 Фольклор (УНТ) Б Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія української літератури; 
вступ до літературознавства; історія України. Зміст дисципліни: Фольклор 

і фольклористика. Періодизація українського фольклору. Напрями та школи 

фольклористики. Обрядова творчість. Історико-героїчний епос українського 
народу: билини, думи, історичні пісні. Балади. Ліричні пісні. Казкова проза. 

Української літератури 

та теорії літератури 



Історична проза. Пареміографія. Дитячий фольклор. Викладач: ст. викл. 
Марочканич І. Ф. 

8 2 4 Дитяча література Б Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: дитячий 

фольклор та окремі його жанри, оригінальні твори давньої 

літератури, розвиток української дитячої літератури ХІХ – ХХ ст., 

багатство дитячих творів сучасної української літератури, тенденції 

розвитку сучасної світової дитячої літератури. Зміст дисципліни: 

Завдання та зміст курсу. Основи теорії літератури. Народнопоетичпа 

творчість для дiтeй. Витоки дитячої літератури. Давня література 11-

18 ст. Українська дитяча література першої половини 19 ст. 

Українська дитяча література другої половини 19 століття. 

Українська дитяча література i дитяче читання кін. 19 - початку 20 

століття. Українська дитяча література і дитяче читання 20-30-х років 

ХХ століття. Українська дитяча література 20 століття (новітній 

період). Сучасна українська дитяча література (Оглядово). Дитяча 

література української діаспори. Викладач: викл. Марочканич І. Ф. 

Української літератури 

та теорії літератури 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

014 Середня освіта (Мова і література (польська)) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки 

9 2 3 Культура польської мови Б Кредити ЄКТС -5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення:  Освоєння 

основних лінгвістичних понять культури польської мови. Зміст 

дисципліни: Поняття про культуру мови. Культура мови і культура 

мовлення. Мовна норма. Основні критерії правильного мовлення. 

Фонетична правильність. Флексійна правильність. Синтаксична 

правильність. Словотвірна правильність.. Лексична та стилістична 

правильність. Фразеологічна правильність. Основні комунікативні 

якості мови та мовлення. Викладач: ст. викладач  Манько Р. М. 

Світової літератури та 

славістики 

10 2 3 Практична фонетика 

польської мови Б 
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Практикум 

польської мови. Вступ до мовознавства. Сучасна польська мова.  

Зміст дисципліни: System graficzny języka polskiego. Wieloznaki i diakryty. 

Alfabet. Terminologia. Samogłoski a, u, e. Spółgłoski p, b, d, t, s, z, sz, ż, c, dz, 

dż, f, w, k, g, h (ch), m, n, r. Samogłoski o, y, i. Dźwięk j. Dyftongi au, eu. 

Sąsiadujące samogłoski i spółgłoski. Wymowa spółgłose k  ł, l, ( l’). Spółgłoski ż 

(rz), sz; dz, dż, cz; ś, ć, ź, dź, ń. Połączenia drz, szcz, żdż, dżdż. Samogłoski 
nosowe ą, ę. Wymowa uproszczonych spółgłosek ch, krz,chrz szcz, trz,. 

Світової літератури та 

славістики 



Wymowa grupy –ge w wyrazach zapozyczonych. 
Викладач: доц. Іваночко Г. О. 

11 2 3 Польська дитяча література 

Б 
Кредити ЄКТС -5. Вид занять:  лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення Основні 

риси дитячої літератури. Дитячий фольклор і усна народна творчість. 

Польська казка. Шляхи розвитку літературної казки.. Жанр байки в 

польській дитячій літературі. Поетичні жанри дитячої літератури 

ХІХ – поч. ХХ століття. Прозові жанри дитячої літератури. Загальні 

тенденції розвитку польської дитячої літератури новітнього періоду 

(ІІ пол. ХХ ст.). Прозові жанри новітньої світової та польської 

дитячої літератури. Поетичні жанри новітньої польської та світової 

дитячої літератури. Викладач: ст. викладач  Манько Р.М. 

Світової літератури та 

славістики 

12 2 3 Проблеми польського 

літературного бароко Б 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: історія 

польської літератури періодів Середньовіччя, Відродження, Бароко; 

вступ до літературознавства; західноєвропейська філософія XVI–

XVII ст.; історія зарубіжної літератури XVII ст. Зміст дисципліни: 

Бароко як поняття, категорія і літературний напрям. Філософські 

основи західноєвропейської та польської барокової літератури. 

Містицизм у літературі та бароковий містицизм. Маньєристичний 

поетичний стиль, різновиди маньєризму в літературі. Бароковий 

концептизм і поняття концепта, польська концептистична поезія. 

Метафізична та дворянська польська поезія. Сарматизм у польській 

культурі та літературі. Аркадійсько-селянська та міщансько-

плебейська польська барокова література. Польська барокова проза та 

епістолоґрафія. Західноєвропейська та польська барокова драма. 

Викладач: доц. Меньок В. В. 

Світової літератури та 

славістики 

13 2 4 Діалектологія польської 

мови Б 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Практикум 

польської мови. Вступ до мовознавства. Сучасна польська мова.  

Зміст дисципліни:  Діалектологія: предмет та завдання. Основні 

поняття та термінологія діалектології: діалект, наріччя, говір, 

діалектні ознаки, диференційні ознаки, конститутивні ознаки. 

Діалекти та літературна мова; спільне та відмінне. Дискусія про 

діалектну базу літературної польської мови: “великопольська” та 

“малопольська” теорії походження літературної польської мови. 

Методи діалектологічних досліджень. Варшавська та краківська 

Світової літератури та 
славістики 



лінгвістичні школи: представники, основні наукові досягнення.    

Основні фонетичні особливості польських діалектів. Мазуріння та 

побічні явища: поділ діалектів за цією ознакою. Фонетичні 

особливості польських діалектів у системі приголосних. Глуха та 

дзвінка вимова приголосних у кінці слова перед сонорними та 

голосними.  Вимова голосних у діалектах. Граматичні та лексичні 

особливості польських діалектів. Порівняльна характеристика 

польських діалектів. Викладач: доц. Іваночко Г.О. 

14 2 4 Лексикографія польської 

мови Б 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Практикум 

польської мови. Вступ до мовознавства. Сучасна польська мова.  

Зміст дисципліни:  Основні поняття лексикографії. Принципи 

лексикографування. Типологія словників. Електронні словники. 

Перекладні словники. Інверсійні, ідеографічні словники. Тлумачні 

словники польської мови. Словники іншомовних слів. Словники мови 

письменників. Етимологічні словники. Словники неологізмів. 

Словники синонімів, антонімів, паронімів, омонімів. Фразеологічні 

словники. Діалектологічні словники. Орфографічні та орфоепічні 

словники. Словотвірні словники. Термінологічні словники. 

Викладач: доц. Іваночко Г. О. 

Світової літератури та 

славістики 

15 2 4 Інтерпретація 

літературного тексту (на 

матеріалі польської 

літератури) 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до 

літературознавства; історія польської літератури періодів 

Середньовіччя, Відродження, Бароко, Просвітництва, Романтизму, 

Позитивізму; історія зарубіжної літератури; філософські та 

культурознавчі напрями й теорії, що стосуються розуміння 

літературної творчості та літературного тексту. Зміст дисципліни: 

Предмет та історія поняття літературної інтерпретації. Інтерпретація 

як мистецтво розуміння. Герменевтика як філософська теорія 

літературної інтерпретації. Інтерпретація літературного тексту серед 

інших напрямів сучасної гуманітаристики. Об’єктивістська та 

суб’єктивістська тенденції літературної інтерпретації. Інтерпретація 

та аналіз літературного твору: взаємини і конфронтації 

літературознавчих процедур. Сучасний літературознавчий дискурс та 

літературна інтерпретація. Статус літературного тексту в теорії 

інтерпретації. Категорії сприймання й розуміння, літературного 

тексту як феномена соціальної свідомості та утілення авторської 

Світової літератури та 

славістики 



інтенції. Сучасні методології інтерпретації літературного тексту. 

Викладач: доц. Меньок В. В. 

16 2 4 Поетика літературного 

твору (на матеріалі 

польської літератури 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до 

літературознавства; історія польської літератури періодів 

Середньовіччя, Відродження, Бароко, Просвітництва, Романтизму, 

Позитивізму. Зміст дисципліни: Поетика як фундамент 

літературознавства, предмет та ґенеза дисципліни. „Поетика” 

Аристотеля, її наукові та описові складові. Нормативна поетика, 

описова поетика, історична поетика. Поетична мова, метафорика. 

Художній світ літературного твору. Версифікація, генологія, 

стилістика як складові поетики. Літературний рід, літературний жанр, 

літературний вид, змішані жанри, жанрові різновиди, Лірика: 

ліричний суб’єкт, лірична ситуація, поділи лірики, ліричні жанри. 

Поема як ліро-епічний жанр. Епіка: фабула, сюжет, мотив, топос, 

наратор, нарація, епічні жанри. Драма: родово-жанрові особливості та 

різновиди. Літературний стиль, стиль епохи, індивідуально-

авторський стиль. Стилістичні засоби художнього твору, типові та 

функціональні літературні стилі. Ритм поетичного твору, 

ритмотворення. Вірш та його історичні форми й види, строфа та її 

елементи, системи віршування, рима й римування. Поетичні засоби, 

поетичні фігури, тропи. Викладач: доц. Меньок В. В. 

Світової літератури та 

славістики 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

014 Середня освіта (Українська мова ілітература) (2 р. н.) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки 

17 2 3 Історія української 

лексикографії Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: поняття про 

історичну та сучасну лексикографію. Зміст дисципліни: 

Лексикографія як наукова дисципліна. Сучасна лексико-графічна 

парадигма. Теоретична (металексикографія) і практична 

лексикографія та їх завдання. Словник як різновид лексикографічної 

продукції. Типологія модерних словників. Староукраїнська 

лексикографія. Дословниковий період розвитку української 

лексикографії ХІ – ХVІ ст. Традиція глосування. Староукраїнська 

лексикографія ХVІ – кінця ХVІІІ ст. Розквіт перекладного 

словництва. Українська лексикографія ХІХ ст. Розквіт тлумачного 

словництва. Словники першої половини ХІХ ст.. Лексикографія 
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другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. Західноукраїнська 

лексикографія другої половини ХІХ ст.. Енциклопедичний словник як 

різновид лексикографічної продукції. Відмінність від словників 

лінгвістичного типу. Тлумачний словник як різновид 

лексикографічної продукції. З історії укладання тлумачного словника 

української мови. Різновиди тлумачних словників. Діахронна 

(історична) лексикографія та її завдання. Історичний словник як 

різновид лексикографічної продукції. З історії укладання 

українського історичного словника. 

Викладач: к. ф. н., доцент Сеньків С. С. 
18 2 3 Українська історична та 

сучасна ономастика Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: поняття про 

історичну та сучасну ономастику. Зміст дисципліни: Ономастика як 

наука про власні назви. Розділи ономастики. Проблеми наукового 

вивчення української пропріальної лексики. Сутність власної назви, її 

диференційні ознаки. Критерії систематизації пропріальних одиниць. 

Основи денотативно-номінативного структурування онімного 

простору української мови. Денотатно-квалітативні, мотиваційні та 

етимологічні особливості онімів. Особливості творення власних назв. 

Продуктивність онімних словотвірних типів.Стилістичні особливості 

пропріальних одиниць. Особливості використання власних назв у 

різностильових текстах.Сфера вживання онімної лексики. 

Кодифікація у системі пропріальних одиниць. 

Викладач: доц. Яким М. Б. 

Української мови 

19 2 3 Основи етнолінгвістики Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: поняття про 

етнолінгвістику, її методологічні засади. Зміст дисципліни 

Теоретичні й методологічні засади етнолінгвістики. Історія 

виникнення етнолінгвістики. Мова як найважливіша етнічна ознака. 

Національна мова як виразник етнокультури. Національно-культурні 

мовні компоненти. Етнічні концепти. 

Викладач: ст. викл. Пілько О. С. 

Української мови 

20 2 3 Основи 

лінгвокультурології 
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: поняття про 

лінгвокультурологію, її методологічні засади. Зміст дисципліни: 

Становлення лінгвокультурології як самостійної науки у рамках 

антропоцентричної парадигми.. Лінгвістичні теорії взаємозв‟язків 
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мови та культури. Ключові концепти культури. Поняття про 

лінгвокультурний концепт: визначення, характерні риси. Емоційні 

концепти. Емоційні універсалії Семіотика. Мова та культура. 

Викладач: к.ф.н., доц. Зубрицька М. І. 

21 2 4 Культура української мови Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Сучасна 

українська літературна мова. Стилістика. Етнопедагогіка. Зміст 

дисципліни: Культура української мови як окрема лінгвістична 

дисципліна. Мова і мовлення. Культура мови і культура мовлення. 

Мовна норма – категоріальне поняття культури мови. Ознаки 

літературної норми. Типологія мовних норм. Критерії літературної 

норми. Літературна норма – категоріальне поняття культури мови. 

Орфоепічні норми. Акцентуаційні норми. Лексико-фразеологічні 

норми. Словотвірні норми. Морфологічні норми. Орфографічні 

норми. Синтаксичні норми. Пунктуаційні норми. Стилістичні норми.    

Комунікативні якості мови. Культуромовна діяльність. Соціальний 

аспект культури мови. Усне мовлення – найважливіша форма 

існування мови як засобу комунікації. Основні елементи тексту. 

Основи редагування тексту. Мовленнєвий етикет. Мова ЗМІ. 

Майстерність публічного виступу. 

Викладач: к.ф.н., доцент Галів У. Б. 

Української мови 

22 2 4 Методика викладання 

української мови в 

контексті підготовки ЗНО 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю : залік. Основа для вивчення : Практикум 

з української мови. Сучасна українська літературна мова. Вступ до 

мовознавства. Зміст дисципліни: Корекція   загальної методичної 

парадигми викладання української мови крізь призму зовнішньої 

атестації. Тестування як форма контролю навчальних досягнень 

учнів. Специфіка тестів з української мови у форматі ЗНО. Основні 

механізми тестотворення (тренінгового, контрольного та 

підсумкового характеру). Методика системного повторення розділів 

„Фонетика“ та „Орфографія“. Методичні засади вдосконалення 

орфографічних та пунктуаційних навичок крізь призму ЗНО. 

Практичні аспекти лексики і фразеології з екстраполяцією на 

зовнішню незалежну атестацію. Методика актуалізації знань і 

практичних навичок  з розділу „Морфеміка“ і „Словотвір“. 

Оптимальні моделі системного повторення частин мови. Іменник. 

Прикметник. Методика актуалізації опорних знань про числівник та 
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займенник (теоретичні моменти, правопис, типові помилки). 

Методика системного повторення дієслова та його основних форм. 

Комплексне повторення простого речення. Складні випадки 

ідентифікацій простих речень. Методика актуалізації знань про 

складне речення з екстраполяцією на ЗНО. Основні аспекти 

теоретичної стилістики та вдосконалення практичних навичок з 

урахуванням вимог ЗНО. Лінгвістичне текстознавство. Методика 

створення власного висловлювання. Загальні вимоги  до структури, 

змістового наповнення, мовного оформлення. 

Викладач: к.ф.н., доцент Стецик М. С. 

23 2 3 Літературний твір як 

художня система Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: поняття про 

творчий процес, твір як форма буття літератури, системний характер 

твору, текст і твір. Зміст дисципліни: Художній твір як цілісність. 

Поняття літератури як виду мистецтва. Мистецтво як суспільний та 

естетичний феномен. Література у системі мистецтв. Мистецтво як 

освоєння світу. Літературний твір як естетично-інтенціональна 

система. Викладач: викл. Марочканич І. Ф. 

Української літератури 

та теорії літератури 

24 2 3 Літературознавчий 

практикум Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: 

характеристика окремих літературних стилів, ідейно-естетичні засади 

того чи іншого автора, своєрідність творчої манери письменника, 

художній твір як цілісна художньо-образна система. Зміст 

дисципліни: Методологічні засади аналізу літературного твору. 

Інтерпретація художнього твору. Види інтерпретації художнього 

твору. Особливості вивчення ранньої романтичної лірики 

Т.Шевченка. Цілісна характеристика поеми «Гайдамаки» Т.Шевченка 

як ключового твору українського романтизму. Інтерпретація містерії 

Т.Шевченка «Великий льох» і посланія «І мертвим, і живим…». 

Вивчення біографії письменника (на прикладі П.Куліша і його 

автобіографії «Жизнь Куліша»). Характер громадянської лірики 

І.Франка. Особливості поетики натуралізму в повісті І.Франка «На 

дні». Емоційне значення, традиції і художня специфіка любовної 

лірики (на прикладі поетичної збірки І.Франка «Зів’яле листя»). 

Жанрові особливості соціально-психологічного епічного твору (на 

прикладі роману І.Франка «Перехресні стежки»). Розкриття 

модерністських поети кальних особливостей новел М.Коцюбинського 

Української літератури 
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«На камені» і «Сон». Естетична концепція драматичної поеми Лесі 

Українки «Оргія». Вічні образи і проблеми у п’єсі Лесі Українки 

«Камінний господар». Аналіз поетики символізму в ранній ліриці 

П.Тичини. Природа і цілі експериментальної літератури авангарду 

(українська специфіка). Що таке ідейна література? (на прикладі 

роману У.Самчука «Кулак»).. Викладач: к. ф. н., доцент Баган О. Р. 

25 2 4 Літературний процес і 

генологія Б 
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: природа 

мистецького твору, критерії художності твору, вплив літератури на 

життя суспільства, функції літератури, художня цілісність твору, 

поняття про зовнішню та внутрішню форму твору, зміст, смисл та 

сенс твору. Зміст дисципліни: Літературний процес як естетична 

система. Стиль, творчий метод, тип творчості. Літературний напрям. 

Основні літературні напрями нового часу. Генологія як розділ теорії 

літератури, що вивчає літературні роди, види, жанри, її теоретичний 

та історико-літературний аспекти. Генерика як система родів, видів, 

жанрів літератури. Епос як літературний рід, у творах якого основним 

способом художньої комунікації (зображення подій, явищ, людей 

тощо) є розповідь та опис. Суміжні змістоформи генерики. Лірика як 

художньо-творча об’єктивація характерних суб’єктивних переживань 

особистості, її емоційних роздумів про свій внутрішній світ, про 

життя природи, суспільства тощо. Драма як один з літературних 

родів, який творить художній світ у формі дії.  Викладач: викл. 

Марочканич І.Ф. 

Української літератури 

та теорії літератури 

26 2 4 Література як вид 

мистецтва Б 
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до 

літературознаства. Зміст дисципліни: Мистецтво як форма 

свідомості та підсвідомості. Естетичне освоєння дійсності. Література 

в системі культури та мистецтв. Мистецтво і закони істини, краси та 

добра. Суспільна активність мистецтва. Образна природа художньої 

літератури. Види художніх узагальнень. Функції літератури. 

Викладач: д.ф.н., проф. Іванишин П.В. 

Української літератури 

та теорії літератури 

27 2 4 Фольклор (УНТ) Б Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія української літератури; 
вступ до літературознавства; історія України. Зміст дисципліни: Фольклор 

і фольклористика. Періодизація українського фольклору. Напрями та школи 

фольклористики. Обрядова творчість. Історико-героїчний епос українського 
народу: билини, думи, історичні пісні. Балади. Ліричні пісні. Казкова проза. 

Української літератури 

та теорії літератури 



Історична проза. Пареміографія. Дитячий фольклор. Викладач: ст. викл. 
Марочканич І. Ф. 

28 2 4 Дитяча література Б Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: дитячий 

фольклор та окремі його жанри, оригінальні твори давньої 

літератури, розвиток української дитячої літератури ХІХ – ХХ ст., 

багатство дитячих творів сучасної української літератури, тенденції 

розвитку сучасної світової дитячої літератури. Зміст дисципліни: 

Завдання та зміст курсу. Основи теорії літератури. Народнопоетичпа 

творчість для дiтeй. Витоки дитячої літератури. Давня література 11-

18 ст. Українська дитяча література першої половини 19 ст. 

Українська дитяча література другої половини 19 століття. 

Українська дитяча література i дитяче читання кін. 19 - початку 20 

століття. Українська дитяча література і дитяче читання 20-30-х років 

ХХ століття. Українська дитяча література 20 століття (новітній 

період). Сучасна українська дитяча література (Оглядово). Дитяча 

література української діаспори. Викладач: викл. Марочканич І.Ф. 

Української літератури 

та теорії літератури 

Бакалаври з 2 на 3 курс 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

014 Середня освіта (Українська мова ілітература) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки 

29 3 6 Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: «Безпека 

життєдіяльності» . Зміст дисципліни: Загальні питання охорони 

праці. Правові та організаційні основи охорони праці. Державне 

управління охороною праці, державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці. Організація охорони праці на 

підприємстві. Навчання з питань охорони праці. Профілактика 

виробничого травматизму та професійних захворювань. Основи 

фізіології та гігієни праці. Основи виробничої безпеки. Основи 

пожежної профілактики на виробничих об’єктах. Основи цивільного 

захисту в Україні. Правові засади цивільного захисту населення та 

територій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Надзвичайні 

ситуації техногенного характеру. Надзвичайні ситуації соціального 

характеру. Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Захист 

населення та територій в умовах надзвичайних ситуацій. Моніторинг 

та прогнозування надзвичайних ситуацій. Викладач: канд. пед. наук, 

Технологічної та 

професійної освіти 



доцент Гущак Ж.М.  

30 3 6 Політологія Б Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. 

Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція 
світової політичної думки. Становлення та розвиток політичної думки в Україні. 

Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична система суспільства. 

Громадсько-політичні об’єднання, політичні партії та партійні системи.  

Політична еліта та політичне лідерство. Політична свідомість і політична 
культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу. Етнонаціональна 

політика. Міжнародні політичні процеси.  
Викладач: доц., к.і.н. Комарницький Я.М. 

Правознавства, 

соціології та політології 

31 3 6 Основи екології Б Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Основи 

природознавства. Зміст дисципліни: Сучасна екологія - 

міждисциплінарна галузь знань. Розвиток екології та її сучасні 

особливості. Структура сучасної екології. Об'єкти та завдання 

екології. Системний підхід у науці та екології. Значення екології. 

Основи аутекології. Екологічні фактори. Поняття середовища. 

Екологічні фактори. Механізми дії екологічних факторів на живі 

організми та закономірності пристосування. Основи популяційної 

екології. Поняття популяції. Територіальні закономірності популяцій. 

Внутрішньопопуляційна структура. Динаміка популяцій. 

Основи синекології та екосистемології. Екосистем ний рівень 

організації живого. Поняття екосистеми. Структура екосистеми. 

Функціональні характеристики. Основні риси екосистеми. 

Класифікація та різноманітність екосистем. Екосистемний підхід. 

Вчення про біосферу та ноосферу. Розвиток поняття та вчення про 

біосферу. Біосфера у розумінні В.Вернадського. Біосфера у розумінні 

сучасних вчених. Структура та склад біосфери. Ноосфера. 

Антропогенна деградація біосфери. Науково-технічний прогрес та 

проблеми природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни 

глобальних біосферних процесів. 

Екологічні проблеми України та перспективи їх подолання. 

Першопричини екологічних проблем України. Екологічні проблеми 

абіотичних компонентів: атмосферного повітря, надр, водних 

ресурсів, земель і грунтів. Біологічне та ландшафтне різноманіття, 

охорона лісів, біобезпека. Надзвичайні ситуацій та проблема відходів. 

Екологічні проблеми галузей людської діяльності. Екологічні 

Екології 



проблеми промислового комплексу. Екологічні проблеми 

агропромислового комплексу. Екологічні проблеми транспорту. 

Екологічні проблеми урбанізації та комунальної сфери. Екологічні 

проблеми військової діяльності. Екологічні проблеми рекреації. 

Основи економіки природокористування. Проблеми збалансованого 

природокористування, екологічної політики та природоохоронного 

управління. Викладач: доц., к.б.н.. Цайтлер М. Й. 

32 3 6 Вікова фізіологія та 

шкільна гігієна Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид заняття – лекції, практичні.  

Форма підсумкового контролю – залік.  

Основа для вивчення. Зміст навчальної дисципліни: Онтогенез як 

життєвий шлях індивідуума Закономірності росту і розвитку людини. 

Вікові особливості функціональних систем людини і гігієнічні 

вимоги, які забезпечують їх нормальний розвиток.  

Гігієна навчально-виховного процесу і виробничої праці учнів. 

Гігієнічні вимоги до проектування та устаткування приміщень і 

територій навчальних закладів. Система профілактичних і соціальних 

заходів для збереження та зміцнення здоров’я учнів. Профілактика  

інфекційних  захворювань. Надання долікарської допомоги при 

травмах, отруєннях, ураженнях електричним струмом та інших 

невідкладних станах людини. Викладач : доц. канд. біол. наук 

Ковальчук Г.Я., викладач Лупак О.М. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеологі 

33 2 6 Народні художні промисли 

Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Історія 

України, Історія української культури Зміст дисципліни: Народні 

художні промисли – невід’ємна складова частина матеріальної та 

духовної культури українського народу.  Українська народна 

вишивка. В’язання. Українська іграшка. Ручне художнє ткацтво.  

Українське народне малювання. Художня обробка тканин. 

Писанкарство. Художня кераміка. Бісерне рукоділля. Художнє 

деревообробництво та плетіння з природних матеріалів.  Художня 

обробка  металу та каменю. Викладач: доц., к.п.н. Кузан Н.І. 

Технологічної та 

професійної освіти 

34 3 6 Літературний твір як 

художня система Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: поняття про 

творчий процес, твір як форма буття літератури, системний характер 

твору, текст і твір. Зміст дисципліни: Художній твір як цілісність. 

Поняття літератури як виду мистецтва. Мистецтво як суспільний та 

естетичний феномен. Література у системі мистецтв. Мистецтво як 

Української 

літератури та теорії 

літератури 



освоєння світу. Літературний твір як естетично-інтенціональна 

система. Викладач: викл. Марочканич І.Ф. 

Бакалаври з 3 на 4 курс 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

014 Середня освіта (Українська мова ілітература) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки  

35 4 7 Складні питання 

синтаксису Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи термінознавства. Сучасна 
українська літературна мова (Лексикологія. Морфологія. Синтаксис).  
 Зміст дисципліни: Складні випадки визначення головних членів 

речення. Моделі складеного підмета та узгодженість різних моделей 
складеного підмета з присудком. Типи присудка. Морфологічна та 

семантична диференціація складеного присудка. Поняття дуплексива в 

синтаксисі простого речення. Розмежування інфінітива в ролі підмета у 
двоскладному реченні від інфінітива в ролі головного члена односкладного 

безособового речення. Складений прислівниковий присудок, його типи і 

способи вираження. Проблемність визначення другорядних членів 

речення. Неузгоджене означення в синтаксисі простого речення, його 
розмежування з іншими членами речення. Проблема зумовленості / 

незумовленості в простому реченні прямого додатка. Способи вираження 

різних видів обставин. Труднощі визначення різних видів обставини в 
простому реченні. Синкретизм на рівні простого речення. Сутність 

поняття синкретизму в лінгвістиці. Причини появи синкретизму в простому 

реченні. Синкретизм на формально-синтаксичному рівні. Синкретизм 

семантико-синтаксичних відношень. Синкретизм у межах складного 

речення. Причини появи синкретизму в складнопідрядному реченні. 

Синкретизм складнопідрядних речень нерозчленованої структури, його 

різновиди. Синкретизм складнопідрядних речень розчленованої структури. 
Синкретичні семантико-синтаксичні відношення у межах складного 

безсполучникового речення. Викладач: д.ф.н., проф. Винницький В. М. 

Української мови 

36 4 7 Культура української мови 

Б 
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Сучасна 

українська літературна мова. Стилістика. Етнопедагогіка. Зміст 

дисципліни: Культура української мови як окрема лінгвістична 

дисципліна. Мова і мовлення. Культура мови і культура мовлення. 

Мовна норма – категоріальне поняття культури мови. Ознаки 

літературної норми. Типологія мовних норм. Критерії літературної 

норми. Літературна норма – категоріальне поняття культури мови. 

Української мови 



Орфоепічні норми. Акцентуаційні норми. Лексико-фразеологічні 

норми. Словотвірні норми. Морфологічні норми. Орфографічні 

норми. Синтаксичні норми. Пунктуаційні норми. Стилістичні норми.    

Комунікативні якості мови. Культуромовна діяльність. Соціальний 

аспект культури мови. Усне мовлення – найважливіша форма 

існування мови як засобу комунікації. Основні елементи тексту. 

Основи редагування тексту. Мовленнєвий етикет. Мова ЗМІ. 

Майстерність публічного виступу. 

Викладач: к.ф.н., доцент Галів У. Б. 

37 4 8 Сучасний літературний 

процес Б 
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: тенденції 

розвитку сучасної української літератури, зміст художніх текстів з 

метою з’ясування проблематики та ідейно-тематичних аспектів, а 

також літературознавчу оцінку аналізованих творів, аналіз 

художнього твору та оцінка літературних явищ з погляду найновіших 

літературознавчих підходів та методологічних засад. Зміст 

дисципліни: Сучасний український літературний процес: культурно-

історичні обставини та ідейно-естетичні фактори розвитку. 

Література в умовах перебудови в СРСР і в умовах державної 

незалежності: феномен творчої свободи. Зміна суспільного статусу 

літератури. Нові літературні явища, імена об’єднання. Творчість 

письменників старшого покоління у нових умовах. 

Неоавангардистська та постмодерна течії в українській літературі: 

естетика нігілізму. Літературний еклектизм: нігілістична форма і 

художній зміст. Новітні літературні пошуки: проза. Новітні 

літературні пошуки: поезія. Викладач: д.ф.н., проф. Іванишин П.В. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

38 4 8 Основи франкознавства Б Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: трактування 

як пропедевтичних, так і культурологічно-історичних елементів 

франкознавства. Зміст дисципліни: Вступ. Предмет і завдання курсу. 

Життєвий і творчий шлях І.Франка. Поетична творчість І.Франка – 

найвище досягнення української поезії другої пол. ХІХ – поч. ХХ 

століття. Поеми І.Франка, їх жанрова різноманітність. Місце 

художньої прози в багатогранній літературній спадщині І.Франка. 

Історична тема в прозі Франка. Твори з життя інтелігенції. 

Педагогічні погляди І.Франка. Його діяльність як теоретика і критика 

дитинства. Драматичні твори І.Франка. Переклади І.Франка. 

Української 

літератури та теорії 
літератури 



Викладач: к.ф.н., доц. Химин О.Ф. 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

014 Середня освіта (Мова ілітература (польська)) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки 

39 4 7 Методологія 
літературознавчих 

досліджень 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до 

літературознавства; історія польської літератури; історія зарубіжної 

літератури; основи наукових досліджень; інтерпретація літературного 

тексту; поетика літературного твору. Зміст дисципліни: Предмет, 

напрями та різновиди літературознавчих досліджень. 

Літературознавчі дослідження у сучасному дискурсі гуманітаристики. 

Антипозитивістичний та постструктуралістський злами в теорії 

літератури. Конфлікт теорії та літератури. Інтерпретаційний та 

культурний повороти у сучасних літературознавчих дослідженнях. 

Теорія літератури як частина теорії культури. Гетерогенність 

літературознавчих досліджень та проблема вибору сучасного 

літературознавця. Засадничі методології літературознавчих 

досліджень: психоаналіз, феноменологія, герменевтика та літературна 

герменевтика, рецептивна поетика, структуралізм і семіотика, 

постструктуралізм, деконструкція, фемінізм, ґендер і квір, 

прагматизм і неопрагматизм, постколоніалізм, дослідження культури. 

Викладач: доц. Меньок В. В. 

Світової літератури та 
славістики 

40 4 7 Контрастивна граматика 
польської мови 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Практикум 

польської мови. Вступ до мовознавства. Сучасна польська мова. 

Діалектологія польської мови. Зміст дисципліни: Теоретичні 

передумови контрастивного вивчення мов. Короткий огляд історії 

типологічних досліджень. Методи типологічних досліджень. Зіставні 

типологічні характеристики фонетико-фонологічних рівнів польської 

та української мов.  Найголовніші типологічні характеристики 

морфологічних систем польської та української мов у зіставленні. 

Зіставні типологічні характеристики лексико-семантичних систем 

польської та української мов.  Порівняння структури, функцій, 

особливостей та характеристик польського та українського 

словосполучень і речень. Викладач: доц. Іваночко Г.О. 

Світової літератури та 
славістики 

41 4 8 Проблеми ономастики 

польської мови 
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Практикум 

Світової літератури та 

славістики 



польської мови. Вступ до мовознавства. Сучасна польська мова. 

Діалектологія польської мови. Зміст дисципліни: Питання та основні 

терміни польської ономастики. Ономастика як наука і мистецтво. 

Літературна ономастика. Ономастичний аналіз. Антропоніміка. 

Групи антропонімів: власні імена, по батькові, прізвища, прізвиська, 

псевдоніми. Власна назва як соціальний знак. Зв’язок імені з 

поняттям. Розпізнавальні ознаки власної назви. Одиничні імена та 

прізвища.   Функціонально-генетична характеристика власних назв. 

Теоніміка. Топоніміка. Зооніміка. Викладач: доц. Іваночко Г.О. 

42 4 8 Країнознавство Польщі Кредити ЄКТС -3. Вид занять:  лекції , практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення:   Освоєння 

основних лінгвістичних понять культури польської мови. Зміст 

дисципліни: Історичний розвиток Польщі. Розвиток польської 

промисловості. Освіта і наука Польщі. Культура Польщі. Релігія і 

народні традиції. Роль польської еміграції у розвитку політичної 

свідомості  народу. Перша хвиля еміграції 1831 року і її причини. 

Політичні угрупування. Зв’язки еміграції з країною. Польська 

культура на еміграції.  Друга хвиля еміграції і її причини. Еміграція 

1945–1990 років. Поляки на Заході (політичні  об’єднання, 

угрупування, роль  еміграції в упорядкуванні польських воєнних 

цвинтарів). Національні меншини у Польщі. Права національних 

меншин у сьогоденні. Викладач: ст. викладач Манько Р.М. 

Світової літератури та 

славістики 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

014 Середня освіта (Мова ілітература (російська)) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки  

43 4 7 Проблемні питання 

морфології (на матеріалі 
підручників вищої і 

середньої школи) Б 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Практикум 

російської мови. Вступ до мовознавства. Сучасна російська 

літературна мова. Методика вивчення російської мови. Зміст 

дисципліни: Принципи класифікації частин мови у сучасній 

російській мові.  Варіантні форми іменниківвв в сучасній російській 

літературній мові. Іменники спільного роду. Варіантні форми числа 

іменників. Значення безприйменникових непрямих відмінків 

іменника. Омонімічні відмінкові форми іменників і способи їх 

розмежування. Вживання форм дієслова дійсного способу у значенні 

умовного і наказового. Складні випадки переходу одних частин мови 

в інші. Викладач:  доц. Куцик О.А. 

Світової літератури та 

славістики 



44 4 7 Літературне редагування Б Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Практикум 

російської мови. Вступ до літературознавства. Сучасна російська 

літературна мова. Стилістика російської мови. Культура російської 

мови. Зміст дисципліни:  Текст як об’єкт літературного редагування. 

Психологічні засади літературного редагування. Логічні основи 

редагування тексту. Робота над композицією авторського матеріалу. 

Види текстів та особливості роботи редактора з ними. Робота з 

фактичним матеріалом. Робота над удосконаленням мови та стилю 

твору. Методика редагування авторського матеріалу. Викладач:  

Колечко М.Д. 

Світової літератури та 
славістики 

45 4 8 Складні питання 

синтаксису російської мови 

Б 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Практикум 

російської мови. Вступ до мовознавства. Сучасна російська 

літературна мова. Методика вивчення російської мови. Зміст 

дисципліни: Способи вираження підмета; неморфологізовані 

способи вираження підмета. Способи вираження дієслівного та 

іменного складеного присудка. Типи односкладних простих речень. 

Повні та неповні речення, їхні різновиди. Відмінність між вставними 

і вставленими конструкціями. Відмінність між простими реченнями з 

однорідними присудками та складносурядними реченнями. 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами. 

Безсполучникові складні речення у сучасній російській мові. 

Викладач:  доц. Куцик О.А. 

Світової літератури та 

славістики 

46 4 8 Актуальні проблеми 

русистики Б 
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Практикум 

російської мови. Вступ до мовознавства. Сучасна російська 

літературна мова. Стилістика російської мови. Культура російської 

мови. Історична граматика російської мови. Зміст дисципліни: 

«Поліпарадигматизм» сучасної лінгвістики. Проблеми 

комунікативної лексикології. Когнітивна лінгвістика в системі 

сучасних лінгвістичних дисциплін. Традиції й новації у вивченні 

російської граматики. Комунікативно-прагматичне та 

текстоцентричне вивчення синтаксичних одиниць. Проблеми 

вивчення несамостійних частин мови. Теоретична та практична 

лексикографія. Текст як об’єкт лінгвістичного опису. Викладач:  

Колечко М.Д. 

Світової літератури та 

славістики 
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