
Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Філологічний факультет 
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

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

 1 1 Правові основи діяльності 

вищої школи М 
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка і психологія вищої 

школи. Соціологія освіти. Правознавство 
Зміст навчальної дисципліни: Законодавче регулювання системи вищої 

освіти в Україні. Управління у сфері вищої освіти. Забезпечення якості 

вищої освіти. Державні стандарти вищої освіти. Учасники навчально- 
виховного процесу. Прийом до вищих навчальних закладів: правові 

аспекти. Академічна мобільність у вищій школі. Працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів. Підготовка наукових та науково-

педагогічних працівників.  
Викладач: д. с. н., професор Щудло С.А.  

Правознавства, 

соціології та політології 

 1 1 Охорона праці в галузі  Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. 
Технологічної та 

професійної освіти 

 1 1 Основи національно-

екзистенціальної 

інтерпретації М 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства; 

Теорія літератури; Основи герменевтики. Зміст дисципліни: Вступ. 
Предмет і завдання курсу. Поняття національно-екзистенціальної 

інтерпретації (НЕІ) (герменевтики).Національно-екзистенціальний тезаурус 

як система передсуджень. Зародження і розвиток НЕІ у ХІХ - ХХІ ст. 
Франкізм і НЕІ. Вісниківський тип націософського тлумачення. 

Національно-екзистенціальна методологія В.Іванишина. Націологічна 

інтерпретація. Націософська христологія. Буттєво-історичний 
екзистенціалізм. Націоцентричні герменевтика і семіотика. 

Націоцентричний неоміфологізм. Національно-екзистенціальний 

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

Української 

літератури та теорії 

літератури 

 1 1 Актуальні питання 
дериватології сучасної 

української мови М 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Основи термінознавства. 

Українська акцентологія. Сучасна українська літературна мова 

(Морфологія. Морфеміка). 
Зміст дисципліни: Загальні теоретичні питання словотвору. 
Дериватологія (словотвір) як розділ мовознавчої дисципліни: об’єкт 

вивчення, проблематика, система наукових понять і термінів, методів та 

прийомів дослідження. Місце дериватології (словотвору) серед інших 
лінгвістичних дисциплін. Поняття похідності в словотворі. Визначення 

Української мови 



напрямку похідності. Двокомпонентність похідного слова. Сутність 
словотвірної семантики, особливості її структурування та співвідношення з 

лексичною і граматичною семантикою. Словотвірна структура слова. 

Дериватологічні школи в лінгвоукраїністиці.  
Основи формантоцентричного підходу до аналізу словотвірних 
процесів. Засади формування формантоцентричної дериватології. 

Словотворчий формант як детермінатор класифікації, систематизації й 

науково-лінгвістичній інтерпретації дериватів, їхньої структури, семантики, 
функціонування. Комплексні словотвірні одиниці в межах 

формантоцентричного аспекту вивчення дериватології: словотвірна пара, 

словотвірний ланцюжок, словотвірний тип, словотвірний клас, словотвірна 

категорія, словотвірний розряд. Способи словотворення. Спосіб 
словотворення як чинник систематизації утворення слів. Різні підходи до 

визначення способів творення. Традиційна класифікація способів творення. 

Концепція виокремлення способів творення Івана Ковалика. 
Основоцентричний аспект розвитку дериватології. Теоретичні засади 

основоцентричної дериватології. Твірна основа як типологізувальний 

чинник систематизації матеріалу. Комплексні словотвірні одиниці в межах 
основоцентричного підходу до аналізу словотвірних процесів. 

Взаємопов’язіність і взаємозумовленість формантоцентричного і 

основоцентричного аспектів дериватології. систематизації фактичного 

матеріалу. Концептуальні підходи визначення словотвірної парадигми у 
мовознавстві. Типи словотвірних парадигм. Параметризація словотвірних 

парадигм. Принципи виокремлення вершин словотвірних парадигм. 

Основоцентричні дослідження в лінгвоукраїністиці. Словотвірна 
парадигматика іменників. Типологія словотвірних парадигм прикметників. 

Словотвірна парадигматика дієслів. 
Викладач: д.ф.н., проф. Кушлик О. П. 

 1 1 Лінгвістична інтерпретація 
художнього тексту М 

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

підсумкового контролю : екзамен. Основа для вивчення : Сучасна 

українська літературна мова. Стилістика української мови.  Вступ до 

мовознавства.  Вступ до літературознавства. Історія української 

літератури. Зміст дисципліни: Лінгвістична інтерпретація 

художнього тексту в контексті дискурсивних рефлексій. Методологія 

та методика дослідження художнього тексту. Художній текст як 

лінгвоестетичний феномен. Ознаки тексту. Засоби зв’язності. Сильні 

текстові позиції. Заголовок художнього тексту. Лінгвопоетика 

заголовку. Тропи. Загальна характеристика. Порівняння. Метафора. 

Епітет. Поетичний звукопис. Тематична лексика. Фразеологізми та 

афоризми в художньому тексті. Онімний простір тексту. 

Української мови 



Експресивний синтаксис. Концепт. Символ. Концептосфера. 

Переклад художнього тексту як один із видів інтерпретації. 

Зіставлення оригіналу та цільового тексту. Рівнева та цілісна 

(комплексна) інтерпретація художнього тексту. Базові схеми й 

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

 1 1 Вісниківство як естетичний 

і культурний феномен М 
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: історія 

української літератури ХХ ст. Зміст дисципліни: Вивчення історії та 

головних культурно-естетичних ідей журналів «Літературно-

науковий вістник» і «Вістник». Осмислення основних світоглядних та 

естетичних ідей українського вольового націоналізму. Концепт 

героїчного мистецтва. Особливості вісниківської літературної 

критики і культурологічних праць. Головні ідейно-естетичні засади 

вісниківства як естетичної теорії. Аналіз центральних теоретичних 

праць Д.Донцова, Є.Маланюка, Ю.Липи, О.Ольжича, О.Теліги, 

Д.Віконської. Есеїзм як стиль вісниківського естетичного мислення.  

Викладач: к.ф.н., доц. Баган О. Р. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

 1 1 Порівняльне 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: теорія літератури,  світова і 
українська літератури, перекладознавство. Зміст дисципліни: Предмет 

порівняльного літературознавства. Літературна картина світу. Розвиток 

компаративної думки в Європі і Україні. Тлумачення ролі перекладу і 
перекладознавства. Принципи порівняльно-історичного методу. Засади 

порівняльно-типологічного методу. Тематичний рівень компаративістики. 

Генологічні та стильові аспекти компаративістики. Теорія 

інтертекстуальності. Постколоніальні студії. Літературна етноімагологія. 
Викладач: к.ф.н., доц. Баган О. Р. 

Української 

літератури та теорії 
літератури 

 1 2 Проблемні питання 

синтаксису української 
мови М 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи термінознавства. 
Актуальні питання дериватології сучасної української мови. Сучасна 

українська літературна мова (Лексикологія. Морфологія. Синтаксис).  
 Зміст дисципліни: Концептуальні засади семантико-синтаксичного 

підходу до аналізу простого речення. Синтаксис крізь призму традиційних 
та сучасних наукових концепцій: синтаксичні школи, засадничі принципи, 

синтаксичні одиниці. Функціональний синтаксис як різновид синтаксису: 

предмет, завдання, механізми та прийоми вивчення. Поняття синтаксеми. 

Типологія синтаксем у структурі простого речення. Предикат як 

центральна синтаксема. Семантико-синтаксична структура простого 

Української мови 



речення. Пропозиція і валентність як параметричні характеристики 
семантико-синтаксичного підходу до аналізу речення. Типи синтаксем у 

структурі простого речення. Предикат як центральна синтаксема простого 

речення. Диференціація предикатів : предикати дії, процесу, стану, якісної 

ознаки, кількісної ознаки. Валентність дієслівних предикатів як 
детермінатор субстанціональних синтаксем. Поняття про одновалентні, 

двовалентні, тривалентні, чотиривалентні, п’ятивалентні, шестивалентні 

предикати. Субстанціальні синтаксеми в семантико-синтаксичній 

структурі речення. Суб’єктна синтаксема як різновид субстанціальних 

синтаксем : диференційні ознаки, семантична диференціація, морфологічні 

способи вираження. Об’єктна синтаксема : диференційні ознаки, 

семантична диференціація, морфологічні способи вираження. Адресатна 
синтаксема : диференційні ознаки, семантична диференціація, морфологічні 

способи вираження. Інструментальна синтаксема : диференційні ознаки, 

семантична диференціація, морфологічні способи вираження. Локативна 
синтаксема : диференційні ознаки, семантична диференціація, морфологічні 

способи вираження. Вторинні предикатні семантико-синтаксичні одиниці. 

Адвербіальні та атрибутивні синтаксеми. Викладач: д.ф.н.,                    

проф. Кушлик О. П. 

 1 2 Основи когнітивної 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Когнітивна лінгвістика в системі 
наук про мову. Зміст дисципліни: Теоретико-методологічні принципи 

сучасних лінгвокогнітивних студій. Базові поняття когнітивної лінгвістики. 

Концептуалізація і категоризація в когнітивній семантиці. Основні ознаки 

прототипу та його типів. Структура концепту та методологія його вивчення. 
Формування та вербалізація концептів. Типологія концептів. Головні 

характеристики концептів у лінгвокультурній концептології. Концепт і 

мовне значення як структура знання та досвіду. Сучасна методологія 
концептуального аналізу у лінгвістиці. Фреймова семантика. Типи фреймів. 

Новітні здобутки вітчизняних та зарубіжних лінгвістів у когнітивній 

лінгвістиці. Викладач: д.ф.н., проф. Петро Мацьків. 

Української мови 

 1 2 Христологічна 
інтерпретація 

літературного твору М 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: типи христологічної 

інтерпретації; вияви псевдохристології; засадничі принципи біблійної 

герменевтики; класичні праці з біблеїстики; здобутки христології у 

сучасному літературознавстві. Зміст дисципліни: Поняття христології, 

її місце серед методологій сучасного літературознавства. Огляд 

основних теоретико-методологічних праць. Псевдохристологія, її 

вияви в українському літературознавстві. Христологічне прочитання 

творів давньої української літератури. Христологічний дискурс 

Української 
літератури та теорії 

літератури 



української літератури ХІХ – початку ХХ століття. Христологічна 

інтерпретація у міжвоєнну добу та 2-й пол. ХХ ст. Методологічний 

потенціал христології і біблієзнавчих студій у сучасному 

літературознавстві.. Викладач: к.ф.н., доц. Дмитрів І.І. 

 1 2 Українська барокова 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Історія української літератури, 
Історія зарубіжної літератури, Теорія літератури, Українська і зарубіжна 

культура, Історія філософії. Зміст дисципліни: Бароко як літературний 

напрям, художній стиль і культурна епоха. Основні етапи дослідження 
літератури Бароко. Стильові особливості літератури Бароко. Жанрова 

система українського Бароко. Бароко і фольклор. Викладач: к.ф.н., доц. 

Дмитрів І.І. 

Української 

літератури та теорії 
літератури 
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