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Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

 

Бакалаври з 1 на 2 курс 

1. 2 4 Стилістика 

української мови  

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

контролю: залік. Основа для вивчення: історична граматика української 

мови, сучасна українська літературна мова, діалектологія. Зміст 

дисципліни: Функціональні стилі української мови. Стилістичне 

розшарування української лексики. Стилістичне використання 

багатозначних слів, омонімів, паронімів, синонімів, антонімів. Стилістичне 

використання багатозначності слова та омонімії. Пароніми. Стилістичне 

використання лексичної синонімії. Словникові та контекстуальні антоніми. 

Використання лексики, що має певні стилістичні обмеження. Стилістичне 

використання іншомовних слів, неологізмів, історизмів і архаїзмів, 

діалектизмів. Лексичні та граматичні росіянізми. Стилістичне використання 

фразеологізмів. Морфологічні засоби стилістики. Синтаксичні засоби 

стилістики. Порядок слів у реченні. Стилістичні можливості синтаксису. 

Стилістичні  властивості порядку слів у реченні. Стилістичне використання 

координації підмета й присудка. Узгодження означення. Варіанти форм, 

пов’язані з керуванням. Стилістичне використання однорідних членів 

речення. Стилістичне використання синтаксичних синонімів та 

паралельних синтаксичних конструкцій. 

Викладач: доц., к.ф.н. Стецик М. С. 

Української мови 

2. 2 4 Культура 

української мови  

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. 

Української 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: доц., к.ф.н. Галів У. Б. 

3. 2 4 Поезія Тараса 

Шевченка  

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства.  

Історія української літератури. Зміст дисципліни: Поняття про 

шевченкознавство, його головні етапи розвитку і основні праці і проблеми. 

Наукова інтерпретація і політична псевдоінтерпретація. Т.Шевченко в 

контексті європейської культури, естетики та ідеології епохи Романтизму.  

Періодизація творчості. Шевченко і Російська імперія. Феномен «Кобзаря» 

(1840). Національна і громадянська позиція.  Геніальність Шевченка-

художника.  Рання поезія і пізніша буттєва концепція українського світу. 

Поняття художнього світу, два типи художньої дійсності у Т.Шевченка 

(світ миру («садка») і світ війни («шаблі»)), національний час (історія), 

образ української людини, образ Бога, рідна природа, національні символи, 

архетипи, світопереживання. Поема «Гайдамаки» (1939-41) як 

парадигмальний для творчості Т.Шевченка твір. Історіософські твори, 

поняття історіософії («Розрита могила», «Чигрине, Чигрине…», «Великий 

льох», «Холодний яр»). Націософська поезія.  Націософія як філософія 

національного буття і філософія національної ідеї («І мертвим, і живим…», 

«На ріках круг Вавілона…», «Мені однаково…», «Як умру, то 

поховайте…», «Осія. Глава XIV», «Ісая. Глава 35», «І Архімед, і 

Галілей…», «Якось то йдучи уночі»). Політична сатира. Поняття політичної 

сатири («Сон (комедія)», «Кавказ», «Царі», «Во Іудеї во дні они…», 

«Юродивий», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», «Саул»). Христологічні 

твори. Христологія як інтерпретація буття з позицій християнської 

духовності («Давидові псалми», «Відьма», «Москалева криниця», 

«Неофіти», «Марія»).  

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

 

Української 

літератури та теорії 

літератури 



4. 2 3 Поетика 

українського 

романтизму  

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Історія української літератури 

Х-ХVІІІ ст., Історія української літератури (ХІХ ст., Дошевченківський 

період). Зміст дисципліни: Загальний огляд суспільно-політичного й 

літературного процесу в Україні у 40-60-х роках ХІХ ст. Умови виникнення 

національного гімну «Ще не вмерла Україна…» і Товариства «Просвіта».  

Біографія Т.Шевченка. Ранній (романтичний) період творчості Шевченка. 

«Кобзар» 1840 року. Політична сатира Т.Шевченка періоду «трьох літ». 

Питання про нові ідейно-естетичні погляди поета. Твори національно-

патріотичного спрямування. Національна святість «Заповіту». Святе 

Письмо і творчість Т.Шевченка («Псалми Давидові» та ін.). Творчість 

Т.Шевченка невільницького періоду. Останні роки життя і творчості. 

«Кобзар» 1860 року. Шевченків «Буквар»(1861). Світова велич Шевченка. 

Образ Т.Шевченка в художній літературі та мистецтві. Творчість 

Т.Шевченка в літературознавчій науці (огляд головних праць). Іван Франко 

про Тараса Шевченка. Пантелеймон Куліш – видатний поет, прозаїк, 

перекладач Святого Письма і трагедій Шекспіра. Складна доля творчої 

спадщини письменника. Феноменальність таланту Марка Вовчка. 

Т.Шевченко про письменницю. Леонід Глібов – основоположник 

української класичної байки. Лірика поета, твори для дітей. Степан 

Руданський – поет національного болю. Історичні поеми «Мазепа, гетьман 

український», «Павло Полуботок», «Павло Апостол» та ін. в літературно-

критичній оцінці. Самобутність літературних постатей Анатоля 

Свидницького та Олекси Стороженка. Юрій Федькович і його внесок в 

українську літературу та національну культуру. Сидір Воробкевич, Василь 

Мова (Лиманський) та інші письменники Шевченківської доби (загальний 

огляд).  

Викладач: проф., к.ф.н.Шалата М. Й. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

5. 2 3 Європейське 

літературне бароко 

та класицизм 

 

 

 

 

 

 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства. 

Теорія літератури. Антична література. Історія зарубіжної літератури 

Середньовіччя та Відродження. Зміст дисципліни: Універсальність 

художнього мислення, космобачення як визначальна риса бароко. 

Тематичний. Сюжетний і психологічний динамізм барокової літератури. 

Лопе де Вега та його твір «Фуенте овехуна». Франсіско де Кеведо-і 

Вільєгас і його внесок у розвиток сатиричної літератури, крутійського 

роману. Драма Кальдерона де ля Барка «Життя – це сон». «Культистська» 

Світової літератури та 

славістики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поезія іспанця Луїса де Гонгори-і-Арготе. Особливості «темного стилю». 

Німецький прозаїк Ганс Якоб Кристоф Гріммельсгаузен і його роман 

«Незвичайні пригоди Сімпліція Сімпліціссимуса». Поема Джона Мільтона 

«Втрачений Рай» як дослідження людської природи і одвічного конфлікту 

між сліпою вірою і утвердженням власного «я». Барокова лірика. 

«Метафізична школа» поезії Джона Донна. Історико-культурні, філософські 

та естетичні передумови класицизму. Основні положення трактату Н. Буало 

«Поетичне мистецтво». Правило трьох єдностей у драматургії (дія, місце, 

час). Історичні умови виникнення класицизму у Франції. Раціоналізм 

французького класицизму (вплив філософії Рене Декарта). Класицистичні 

ознаки трагедії П’єра Корнеля. Жан Расін. Концепція трагічного та ідеї 

янсенізму. Нові конфлікти і образи в драматургії. Афористична література 

Франції ХVІІ ст. Творчість Франсуа де Ларошфуко. Байки Лафонтена. 

Казки Шарля Перро. Жан Батист Поклен (Мольєр) – майстер 

класицистичної комедії, творець жанру «високої комедії». Барокові риси 

Мольєрової комедії. «Міщанин-шляхтич», «Тартюф», «Мізантроп», «Дон 

Жуан». 

Викладач: доц., к.ф.н. Лазірко Н. О. 

6. 2 3 Літературний 

процес епохи 

Просвітництва 

 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства. 

Теорія літератури. Антична література. Історія зарубіжної літератури 

Середньовіччя та Відродження. Зміст дисципліни: Просвітництво ХVІІІ ст. 

як інтелектуальний рух. Загальна характеристика англійського 

просвітництва. Роль Даніеля Дефо у становленні англійського 

реалістичного роману. Культура і цивілізація з погляду робінзонади. 

Жанрова і тематична своєрідність творчості Дж. Свіфта. Публіцистичність і 

злободенність памфлетів Свіфта («Битва книг», «Казка бочки» та ін.). 

Література сентименталізму в Англії. Естетична програма Річардсона. 

Поети англійського сентименталізму (Роберт Бернс). Література 

просвітницького раціоналізму у Франції. Загальна характеристика 

французького просвітництва. І-ий період французького Просвітництва 

(Монтеск’є: мистецькі та історичні трактати («Есе про смаки у творах 

природи і мистецтва», «Роздуми про причини  піднесення і занепаду 

римлян» та ін.). Особливості комедій Бомарше. Жанрова і тематична 

палітра творчості Вольтера. Розвиток філософської повісті. Філософські 

трактати і художні твори Дідро («Досвід про живопис», «Парадокс про 

актора» та ін.). Література сентименталізму у Франції. Творчість Руссо. 

Світової літератури та 

славістики 

 

 

 



Своєрідність німецького Просвітництва. Лессінг як теоретик літератури 

німецького Просвітництва. Життєвий, творчий шлях, естетичні погляди 

Ф. Шиллера. Веймарська класика. Творчість Гете як завершальний етап 

німецького і європейського Просвітництва. Гете і європейський 

сентименталізм. Вільний вибір себе як Людини у трагедії «Фауст». 

Викладач: доц., к.ф.н. Лазірко Н. О. 

7. 

2 3 
Сімейне право 

України 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія, 

філософія. Зміст навчальної дисципліни: загальні засади правового 

регулювання сімейних відносин, поняття шлюбу; припинення шлюбу, 

недійсність шлюбу; особисті немайнові правовідносини подружжя; режим 

окремого проживання; правовий режим майна подружжя; майнові 

правовідносини батьків та дітей; зобов’язання подружжя по утриманню; 

визначення походження дітей; особисті немайнові правовідносини батьків 

та дітей; усиновлення; опіка і піклування; договір патронату та інші форми 

влаштування дітей позбавлених батьківського піклування.  

Викладач: доц., к.юрид.н.Копельців-Левицька Є. Д. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

8. 2 3 

Трудове право 

України 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство, 

філософія. Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового 

регулювання трудового права України. Трудові правовідносини. 

Колективні трудові договори і угоди. Трудовий договір. Правове 

регулювання робочого часу. Правове регулювання часу відпочинку. 

Правове регулювання оплати праці. Внутрішній трудовий розпорядок. 

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників. Трудові спори.  

Викладач: ст. викл., к. юрид. н. Кантор Н. Ю. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

9. 2 3 

Правознавство 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, 

політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи 

теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового 

права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і 

цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права 

України. Основи екологічного і земельного права України.  

Викладач: доц., к.юрид.н. Проць О. Є. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

10. 2 3 
Освітнє право 

  

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінари. Форми підсумкового 

контролю: залік. Основи для вивчення: філософія. Зміст дисципліни 

Поняття, предмет та методи освітнього права. Система освіти в 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



Україні. Джерела освітнього права України. Міжнародно-правові стандарти 

у сфері освіти. Запровадження в Україні положень Болонської декларації. 

Учасники освітніх правовідносин та їх правовий статус. Правове положення 

закладів вищої освіти. Правове забезпечення якості освіти. Право 

інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах.  

Викладачі: проф., д. соц. н., Щудло С. А.,  

ст. викл., к. юрид. н. Кантор Н. Ю. 

 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (польська)) 
 

11. 2 4 Стилістика 

польської мови  

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

контролю: залік. Основа для вивчення: методика вивчення польської мови, 

теорія літератури, історія зарубіжної літератури, лінгвокраїнознавство, 

зарубіжна література, практикум з польської мови, вступ до мовознавства, 

фонетика польської мови. Зміст дисципліни:  порівняння мовних та 

літературних фактів, явищ, визначення їхніх подібностей й 

відмінностей; забезпечення діалогу культур у процесі вивчення іноземної 

мови та зарубіжної літератури, створення умов для міжкультурної 

комунікації;  володіння методиками білінгвального й інтегрованого навчання 

мови й фахового змісту, дидактикою багатомовності та методикою 

паралельного вивчення споріднених мов, методикою роботи в гетерогенному 

(змішаному) навчальному середовищі.                      

  Викладач: доц., к.ф.н.Іваночко Г. О. 

Світової літератури 

та славістики 

12. 2 4 Культура польської 

мови  

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

контролю: екзамен. 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. викл. Манько Р. М. 

Світової літератури 

та славістики 

13. 2 4 Література 

польського 

Позитивізму  

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства. 

Історія польської літератури періодів Середньовіччя, Відродження, Бароко, 

Просвітництва, Романтизму. 

Світової літератури 

та славістики 



Зміст дисципліни: Позитивізм як епоха у західноєвропейській та польській 

літературах: дискурс назви, історичне тло, періодизація. Філософське 

підґрунтя польської позитивістичної літератури. Суспільно-ідеологічні 

тенденції, програмні положення польського Позитивізму. Ґенологія польської 

позитивістичної літератури. Творчість Болеслава Пруса. Творчість Генрика 

Сенкевича. Творчість Елізи Ожешко. Творчість Марії Конопницької. 

Творчість Адама Асника. 

Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 

14. 2 4 Сучасний 

польський 

літературний 

процес 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства. 

Історія польської літератури. Інтерпретація літературного тексту. Поетика 

літературного твору. 

Зміст дисципліни: Суспільно-політична трансформація у Польщі після 1989 

року та радикальні зміни в літературі. «Новий початок» у польській 

літературі. Поновочасність (постмодерн) та польська література. Нове 

позиціонування поета та нова естетика поезії у формації «bruLion». Марцін 

Свєтліцький: канон приватної поезії. Поезія автентичності та індивідуального 

запису у творчості Яцека Подсядло. Універсалізм у польській поезії після 

трансформації 1989 року. Нова естетика та непатетична іронія в поезії 

Богдана Задури. Лірика конверсації Пйотра Зоммера. Барокова філософія та 

постмодерна форма в поезії Євгенія Ткачишина-Дицького. Проблема 

романної форми в польській літературній традиції та нова естетика роману 

після трансформації. Естетично-поетикальні пріоритети та провідні здобутки 

в польській прозі після 1989 року. Дискурс сучасної польської прози: 

творчість Ольги Токарчук, Анджея Стасюка, Стефана Хвіна, Павела Гілле, 

Маґдалени Туллі, Єжи Пільха, Войцєха Кучока, Яцека Денеля, Дороти 

Масловської. Літературний репортаж та інші паралітературні жанри в 

сучасній польській літературі. 

Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 

Світової літератури 

та славістики 

15. 2 3 Європейське 

літературне бароко 

та класицизм 

 

 

 

 

 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства. 

Теорія літератури. Антична література. Історія зарубіжної літератури 

Середньовіччя та Відродження. 

 Зміст дисципліни: Універсальність художнього мислення, космобачення як 

визначальна риса бароко. Тематичний. Сюжетний і психологічний динамізм 

барокової літератури. Лопе де Вега та його твір «Фуенте овехуна». Франсіско 

де Кеведо-і Вільєгас і його внесок у розвиток сатиричної літератури, 

Світової літератури 

та славістики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крутійського роману. Драма Кальдерона де ля Барка «Життя – це сон». 

«Культистська» поезія іспанця Луїса де Гонгори-і-Арготе. Особливості 

«темного стилю». Німецький прозаїк Ганс Якоб Кристоф Гріммельсгаузен і 

його роман «Незвичайні пригоди Сімпліція Сімпліціссимуса». Поема Джона 

Мільтона «Втрачений Рай» як дослідження людської природи і одвічного 

конфлікту між сліпою вірою і утвердженням власного «я». Барокова лірика. 

«Метафізична школа» поезії Джона Донна. Історико-культурні, філософські 

та естетичні передумови класицизму. Основні положення трактату Н. Буало 

«Поетичне мистецтво». Правило трьох єдностей у драматургії (дія, місце, 

час). Історичні умови виникнення класицизму у Франції. Раціоналізм 

французького класицизму (вплив філософії Рене Декарта). Класицистичні 

ознаки трагедії П’єра Корнеля. Жан Расін. Концепція трагічного та ідеї 

янсенізму. Нові конфлікти і образи в драматургії. Афористична література 

Франції ХVІІ ст. Творчість Франсуа де Ларошфуко. Байки Лафонтена. Казки 

Шарля Перро. Жан Батист Поклен (Мольєр) – майстер класицистичної 

комедії, творець жанру «високої комедії». Барокові риси Мольєрової комедії. 

«Міщанин-шляхтич», «Тартюф», «Мізантроп», «Дон Жуан». 

Викладач: доц., к.ф.н. Лазірко Н. О. 

16. 2 3 Літературний 

процес епохи 

Просвітництва 

 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства. 

Теорія літератури. Антична література. Історія зарубіжної літератури 

Середньовіччя та Відродження. 

 Зміст дисципліни: Просвітництво ХVІІІ ст. як інтелектуальний рух. 

Загальна характеристика англійського просвітництва. Роль Даніеля Дефо у 

становленні англійського реалістичного роману. Культура і цивілізація з 

погляду робінзонади. Жанрова і тематична своєрідність творчості 

Дж. Свіфта. Публіцистичність і злободенність памфлетів Свіфта («Битва 

книг», «Казка бочки» та ін.). Література сентименталізму в Англії. Естетична 

програма Річардсона. Поети англійського сентименталізму (Роберт Бернс). 

Література просвітницького раціоналізму у Франції. Загальна характеристика 

французького просвітництва. І-ий період французького Просвітництва 

(Монтеск’є: мистецькі та історичні трактати («Есе про смаки у творах 

природи і мистецтва», «Роздуми про причини  піднесення і занепаду римлян» 

та ін.). Особливості комедій Бомарше. Жанрова і тематична палітра творчості 

Вольтера. Розвиток філософської повісті. Філософські трактати і художні 

твори Дідро («Досвід про живопис», «Парадокс про актора» та ін.). 

Література сентименталізму у Франції. Творчість Руссо. Своєрідність 

Світової літератури 

та славістики 

 

 

 



німецького Просвітництва. Лессінг як теоретик літератури німецького 

Просвітництва. Життєвий, творчий шлях, естетичні погляди Ф. Шиллера. 

Веймарська класика. Творчість Гете як завершальний етап німецького і 

європейського Просвітництва. Гете і європейський сентименталізм. Вільний 

вибір себе як Людини у трагедії «Фауст». 

Викладач: доц., к.ф.н. Лазірко Н. О. 

17. 

2 3 
Сімейне право 

України 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія, 

філософія. Зміст навчальної дисципліни: загальні засади правового 

регулювання сімейних відносин, поняття шлюбу; припинення шлюбу, 

недійсність шлюбу; особисті немайнові правовідносини подружжя;. режим 

окремого проживання; правовий режим майна подружжя; майнові 

правовідносини батьків та дітей; зобов’язання подружжя по утриманню; 

визначення походження дітей; особисті немайнові правовідносини батьків та 

дітей; усиновлення; опіка і піклування; договір патронату та інші форми 

влаштування дітей позбавлених батьківського піклування.  

Викладач:  доц., к.юрид.н. Копельців-Левицька Є. Д. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

18. 2 3 

Трудове право 

України 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство, 

філософія. Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового 

регулювання трудового права України. Трудові правовідносини. Колективні 

трудові договори і угоди. Трудовий договір. Правове регулювання робочого 

часу. Правове регулювання часу відпочинку. Правове регулювання оплати 

праці. Внутрішній трудовий розпорядок. Дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність працівників. Трудові спори.  

Викладач:  ст. викл., к. юрид. н. Кантор Н. Ю. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

19. 2 3 

Правознавство 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, 

політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи 

теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового права 

України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і цивільно-

процесуального права України. Основи кримінального права України. 

Основи екологічного і земельного права України.  

Викладач: доц., к.юрид. н. Проць О. Є. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

20. 2 3 
Освітнє право 

  

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінари. Форми підсумкового 

контролю: залік. Основи для вивчення: філософія. Зміст дисципліни 

Поняття, предмет та методи освітнього права. Система освіти в 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



Україні. Джерела освітнього права України. Міжнародно-правові стандарти у 

сфері освіти. Запровадження в Україні положень Болонської декларації. 

Учасники освітніх правовідносин та їх правовий статус. Правове положення 

закладів вищої освіти. Правове забезпечення якості освіти. Право 

інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах.  

Викладачі: проф., д. соц. н. Щудло С. А.,  

 ст. викл., к. юрид. н. Кантор Н. Ю. 

 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література) (3 р. н.) 
 

 

21. 2 3 Історична 

граматика 

української мови  

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: старослов’янська мова. Зміст 

дисципліни: Основні джерела історичного вивчення української мови. 

Періодизація історії української мови Виникнення української мови. 

Фонологічна система ранньої праслов’янської мови. Структура складу в 

праслов’янській мові. Фонологічна система протоукраїнської мови 

дописемного періоду. Фонологічна система староукраїнської мови в період 

появи писемності. Наслідки занепаду зредукованих. Власне українські 

фонетичні зміни. Граматична система української мови в діахронії. 

Загальна характеристика частин мови ( діахронічний аспект ). Основні 

іменні й дієслівні граматичні категорії. Предмет і завдання історичного 

синтаксису. Способи вираження головних і другорядних членів речення.. 

Характеристика розвитку основних структурних комунікативних типів 

речення. Історичні зміни у функціонуванні відмінків у структурі речення. 

Основні характеристики складного речення в історичному аспекті. 

Викладач: доц., к.ф.н. Стецик М.С. 

Української мови 

22. 2 3 Проблемні питання 

граматики 

української мови  

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: сучасна українська 

літературна мова. Зміст дисципліни: З’ясування поняття морфологічних 

одиниць та їх типів. Функціонально-категорійний підхід до аналізу 

морфологічних одиниць. Взаємозв’язки морфологічної, синтаксичної і 

словотвірної систем. Становлення й кодифiкацiя української морфологiчної 

термiнологiї. Широке та вузьке трактування морфологічної парадигми. 

Частини мови як основні морфологічні одиниці. Граматична будова 

української мови. Принципи поділу слів на частини мови з врахуванням 

Української мови 



різних мовознавчих поглядів. Розвиток нових підходів до визначення 

граматичних категорій дієслова. Традиційні та нові підходи до визначення 

лінгвістичного статусу службових слів. Особливості лексичного і 

граматичного значення службових частин мови. Спільні ознаки службових 

частин мови, їх частиномовний статус. Історія дослідження службових 

частин мови. Основні підходи до визначення статусу прийменника. Основні 

підходи до визначення статусу сполучника. Проблема лінгвістичного 

статусу часток. Проблема статусу вигуку в теоретичному мовознавстві. 

Структура вигуків. Контекстуальна зумовленість значень вигуків. 

Викладач: доц., к.ф.н. Сеньків С. С. 

23. 2 3 Діалектологія 

української мови  

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

контролю: залік. Основа для вивчення: сучасна українська літературна 

мова, етнолінгвістика. Зміст дисципліни: Діалектологія як навчальна 

дисципліна. Описова та історична діалектологія. Діалектний та 

літературний різновиди української національної мови. Значення 

дослідження українських діалектів. Одиниці діалектного членування: 

говірка – група говірок – говір (діалект) – наріччя. З історії вивчення 

українських говорів. Фонетика української діалектної мови: вокалізм, 

консонантизм. Морфологія української діалектної мови: іменні частини 

мови Спільні і відмінні риси морфології української діалектної мови. 

Характерні відмінності у словотворі. Діалектні структури-інновації. 

Лексика та фразеологія української діалектної мови Лексика непродуктивна 

і продуктивна. Особливості діалектної лексики. Синтаксис української 

діалектної мови Своєрідність синтаксису наріч української мови.  

Українська діалектна мова як складна ієрархія діалектних одиниць. Північні 

(поліські) діалекти, межі їх поширення, головні особливості. Групування 

діалектів: 1) східнополіський; 2) середньополіський; 3) західнополіський. 

Південно-західні діалекти. Межі їх поширення. Найважливіші особливості. 

Група діалектів: 1) волинсько-подільська група; 2) галицько-буковинська; 

3) карпатська група. Південно-східні діалекти: 1) середньонаддніпрянські; 

2) слобожанські; 3) степові говірки. 

Викладач: доц. Яким М. Б. 

Української мови 

24. 2 3 Основи наукових 

досліджень  

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

контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, психологія, вступ до 

мовознавства, сучасна українська літературна мова. Зміст дисципліни: 

Системність наукового знання. Функції науки у житті суспільства. Основні 

принципи наукового пізнання. Типологія наук та класифікація наукових 

Української мови 



дисциплін. Етапи становлення та розвитку науки. Методологія та методи 

наукового дослідження. Методологічні особливості гуманітарних наук. 

Герменевтика та синергетика як методи наукових досліджень. Структура 

наукового дослідження. Поняття наукової теорії, вимоги до наукових 

теорій. Наукові факти та їх роль у науковому дослідженні. Проведення 

наукових досліджень у вищій школі. Види наукових публікацій. Курсові 

роботи, дипломні проекти, магістерські та докторські дисертації. 

Підготовка наукового дослідження. Вибір теми та окреслення 

проблематики дослідження. Поняття плану-проспекту наукового 

дослідження. Об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження. Формування 

методологічної та джерельної бази дослідження. Написання наукової 

роботи та порядок її захисту Структура наукової роботи.  

Викладач: доц., к.ф.н. Сеньків С. С. 

25. 2 4 Стилістика 

української мови  

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: історична граматика 

української мови, сучасна українська літературна мова, діалектологія. Зміст 

дисципліни: Функціональні стилі української мови. Стилістичне 

розшарування української лексики. Стилістичне використання 

багатозначних слів, омонімів, паронімів, синонімів, антонімів. Стилістичне 

використання багатозначності слова та омонімії. Пароніми. Стилістичне 

використання лексичної синонімії. Словникові та контекстуальні антоніми. 

Використання лексики, що має певні стилістичні обмеження. Стилістичне 

використання іншомовних слів, неологізмів, історизмів і архаїзмів, 

діалектизмів. Лексичні та граматичні росіянізми. Стилістичне використання 

фразеологізмів. Морфологічні засоби стилістики. Синтаксичні засоби 

стилістики. Порядок слів у реченні. Стилістичні можливості синтаксису. 

Стилістичні  властивості порядку слів у реченні. Стилістичне використання 

координації підмета й присудка. Узгодження означення. Варіанти форм, 

пов’язані з керуванням. Стилістичне використання однорідних членів 

речення. Стилістичне використання синтаксичних синонімів та 

паралельних синтаксичних конструкцій. 

Викладач: доц., к.ф.н. Стецик М. С. 

Української мови 

26. 2 4 Культура 

української мови  

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

контролю: екзамен. 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 

Української мови 



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: доц., к.ф.н. Галів У. Б. 

27. 2 4 Інтерпретація 

літературного 

твору  

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

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

Літературний твір як художня система. Зміст дисципліни: Напрями 

дослідження художнього твору. Сутність і мета аналізу художнього твору. 

Принципи, види (методи), способи і прийоми аналізу художнього твору. 

Декодування художнього твору. Інтерпретація твору. Технологія аналізу 

художнього твору. Аналіз і синтез у літературознавчому моделюванні. 

Аналіз художнього тексту в літературознавчому дискурсі. Пізнання 

літературного твору. Наукова, художня, аудіальна, політична, аматорська  

інтерпретація літературного твору. Основні засади літературної 

герменевтики. Еволюція літературної герменевтики. Сприймання 

художнього світу. Розуміння літературної образності. Рівні літературної 

інтерпретації. Інтерпретація літературного твору у філософській та 

філологічній герменевтиці. Літературознавчі інтерпретації в структурі 

буття літературного твору. Міжсуб’єктна перевірка літературознавчих 

інтерпретацій та антична драма. Авторські інтерпретаційні моделі 

літературного твору. Класифікація авторських інтерпретаційних моделей 

літературного твору. Особливості інтерпретування літературного твору з 

урахуванням його жанрової специфіки: лірика, ліро-епос, драма, епос. 

Основні методи інтерпретації літературного твору: філологічний, 

культурно-історичний, біографічний, психоаналітичний. Структуралізм, 

семіотика, психоаналіз, екзистенцізм, феноменологічна та архетипальна 

критика, деконструктивізм,  національно-екзистенціальна методологія 

інтерпретації та методологічне розмаїття.  

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

Української 

літератури та теорії 

літератури 

28. 2 4 Літературний 

процес і генологія  

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

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

Української 

літератури та теорії 



Літературний твір як художня система. 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: доц., к.ф.н. Дмитрів І.І. 

літератури 

29. 2 4 Українське 

літературознавство 

постколоніального 

періоду 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Історіографія літературознавства. 

Вступ до літературознавства. Основи національно-екзистенціальної 

інтерпретації. Зміст дисципліни: Фактори формування та початки змін у 

літературознавчому процесі 90-х років ХХ ст. Теоретико-методологічний 

поступ у 90-ті роки ХХ ст. (філологізм, націоцентризм, постструктуралізм, 

компаративізм, міфокритика, христологія). Історико-літературні 

дослідження і літературна критика 90-х років ХХ ст. Домінанти 

літературознавчого процесу початку ХХІ ст. Еристичний дискурс початку 

ХХІ ст.  

Викладач: доц., к.ф.н. Дмитрів І.І. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

30. 2 4 Основи 

національно-

екзистенціальної 

інтерпретації 

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.  

Української 

літератури та теорії 

літератури 



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

31. 2 3 Iсторiографiя 

лiтературознавства 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства.  

Історія української літератури. Історія зарубіжної літератури. Історія 

філософії. Зміст дисципліни: Зародження європейського 

літературознавства в Античності та Середньовіччі. Літературознавчі ідеї в 

працях теоретиків Нового часу. Основні класичні літературознавчі школи 

ХІХ-ХХ ст. Українське літературознавство ХІХ – початку ХХ ст. Основні 

методи та методології сучасного літературознавства. Українське 

літературознавство ХХ ст. Українське літературознавство доби 

незалежності.  

Викладач: доц., к.ф.н. Дмитрів І.І.  

Української 

літератури та теорії 

літератури 

32. 2 3 Література як вид 

мистецтва 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства, 

Історія української літератури. Зміст дисципліни: Національна культура і 

мистецтво. Мистецтво, його образна природа, види мистецтва. Естетичність 

та інтенціональність мистецтва. Література в системі мистецтв. Дефініція 

художньої літератури. Література в шкільному курсі («універсальність» 

художньої літератури). Національна людина та її буття як предмет 

літератури. Націо- та людинотворча роль літератури (її духовнотворчий 

потенціал).  

Викладач: доц., к.ф.н. Дмитрів І.І. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

 

Бакалаври з 2 на 3 курс 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література)  
 

33. 3 6 Інтерпретація 

літературного 

твору 

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

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

Літературний твір як художня система. Зміст дисципліни: Напрями 

дослідження художнього твору. Сутність і мета аналізу художнього твору. 

Принципи, види (методи), способи і прийоми аналізу художнього твору. 

Декодування художнього твору. Інтерпретація твору. Технологія аналізу 

художнього твору. Аналіз і синтез у літературознавчому моделюванні. 

Аналіз художнього тексту в літературознавчому дискурсі. Пізнання 

літературного твору. Наукова, художня, аудіальна, політична, аматорська  

інтерпретація літературного твору. Основні засади літературної 

Української 

літератури та теорії 

літератури 



герменевтики. Еволюція літературної герменевтики. Сприймання 

художнього світу. Розуміння літературної образності. Рівні літературної 

інтерпретації. Інтерпретація літературного твору у філософській та 

філологічній герменевтиці. Літературознавчі інтерпретації в структурі 

буття літературного твору. Міжсуб’єктна перевірка літературознавчих 

інтерпретацій та антична драма. Авторські інтерпретаційні моделі 

літературного твору. Класифікація авторських інтерпретаційних моделей 

літературного твору. Особливості інтерпретування літературного твору з 

урахуванням його жанрової специфіки: лірика, ліро-епос, драма, епос. 

Основні методи інтерпретації літературного твору: філологічний, 

культурно-історичний, біографічний, психоаналітичний. Структуралізм, 

семіотика, психоаналіз, екзистенцізм, феноменологічна та архетипальна 

критика, деконструктивізм,  національно-екзистенціальна методологія 

інтерпретації та методологічне розмаїття.  

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

34. 3 6 Безпека 

життєдіяльності та 

основи охорони 

праці  

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: к. пед. н., доц. Гущак Ж.М.  

Технологічної та 

професійної освіти 

35. 3 6 

Політологія 

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 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



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.п.н. Зелена О.Я. 

36. 3 6 Основи екології  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 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. 

Екології 



37. 3 6 Вікова фізіологія 

та шкільна гігієна  

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.  

Викладачі : доц., к. біол. н. Ковальчук Г.Я., викл. Лупак О.М. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеологі 

38. 3 6 Народні художні 

промисли  

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 

39. 3 5 Історіографія 

літературознавства 

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

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

Історія української літератури. Історія зарубіжної літератури. Історія 

філософії. Зміст дисципліни: Зародження європейського 

літературознавства в Античності та Середньовіччі. Літературознавчі ідеї в 

працях теоретиків Нового часу. Основні класичні літературознавчі школи 

ХІХ-ХХ ст. Українське літературознавство ХІХ – початку ХХ ст. Основні 

методи та методології сучасного літературознавства. Українське 

літературознавство ХХ ст. Українське літературознавство доби 

незалежності.  

Викладач: доц., к.ф.н. Дмитрів І.І.  

Української 

літератури та теорії 

літератури 

40. 3 5 Українське 

літературознавство 

постколоніального 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Історіографія літературознавства. 

Вступ до літературознавства. Основи національно-екзистенціальної 

Української 

літератури та теорії 

літератури 



періоду інтерпретації. Зміст дисципліни: Фактори формування та початки змін у 

літературознавчому процесі 90-х років ХХ ст. Теоретико-методологічний 

поступ у 90-ті роки ХХ ст. (філологізм, націоцентризм, постструктуралізм, 

компаративізм, міфокритика, христологія). Історико-літературні 

дослідження і літературна критика 90-х років ХХ ст. Домінанти 

літературознавчого процесу початку ХХІ ст. Еристичний дискурс початку 

ХХІ ст.  

Викладач: доц., к.ф.н. Дмитрів І.І. 

41. 3 6 Поезія Тараса 

Шевченка 

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

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

Історія української літератури. Зміст дисципліни: Поняття про 

шевченкознавство, його головні етапи розвитку і основні праці і проблеми. 

Наукова інтерпретація і політична псевдоінтерпретація. Т.Шевченко в 

контексті європейської культури, естетики та ідеології епохи Романтизму.  

Періодизація творчості. Шевченко і Російська імперія. Феномен «Кобзаря» 

(1840). Національна і громадянська позиція.  Геніальність Шевченка-

художника.  Рання поезія і пізніша буттєва концепція українського світу. 

Поняття художнього світу, два типи художньої дійсності у Т.Шевченка 

(світ миру («садка») і світ війни («шаблі»)), національний час (історія), 

образ української людини, образ Бога, рідна природа, національні символи, 

архетипи, світопереживання. Поема «Гайдамаки» (1939-41) як 

парадигмальний для творчості Т.Шевченка твір. Історіософські твори, 

поняття історіософії («Розрита могила», «Чигрине, Чигрине…», «Великий 

льох», «Холодний яр»). Націософська поезія.  Націософія як філософія 

національного буття і філософія національної ідеї («І мертвим, і живим…», 

«На ріках круг Вавілона…», «Мені однаково…», «Як умру, то 

поховайте…», «Осія. Глава XIV», «Ісая. Глава 35», «І Архімед, і 

Галілей…», «Якось то йдучи уночі»). Політична сатира. Поняття політичної 

сатири («Сон (комедія)», «Кавказ», «Царі», «Во Іудеї во дні они…», 

«Юродивий», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», «Саул»). Христологічні 

твори. Христологія як інтерпретація буття з позицій християнської 

духовності («Давидові псалми», «Відьма», «Москалева криниця», 

«Неофіти», «Марія»). 

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

Української 

літератури та теорії 

літератури 

42. 3 6 Проблеми 

української 

літературної 

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

контролю: залік. Основа для вивчення. Історія розвитку української 

літературно-критичної думки. Зміст дисципліни. Загальні засади 

Української 

літератури та теорії 

літератури 



критики літературної критики. Становлення української літературної критики (1-а 

половина ХІХ ст.). Ідеї і принципи народницької критики. Розвиток 

літературно-критичної думки на межі ХІХ – ХХ ст. Літературна критика в 

міжвоєнній Галичині.  Специфіка літературної критики в СРСР і діаспорі. 

Викладач: доц., к.ф.н. Баган О.Р. 

43. 3 5 Основи 

франкознавства 

Кредити ЄКТС – 5. 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. 

Викладач: к.ф.н., доц. Химин О.Ф. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

44. 3 5 Франкознавство як 

наука: здобутки та 

проблеми  

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Вступ до літературознавства. 

Літературний твір як художня система. Теорія літератури; Основи 

національно-екзистенціальної інтерпретації. Зміст дисципліни: 

Універсалізм Івана Франка. Новаторство поетики, особливостей 

художнього мислення письменника. Творча спадщина фундатора 

дисципліни академіка М.Возняка. Етапи дослідження життя і творчості 

Івана Франка. Іван Франко і Дрогобицька земля. Локальний колорит у 

творах Івана Франка, його тонічний характер. Актуальні завдання 

франкознавства.  

Викладач: к.ф.н., доц. Химин О.Ф. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

45. 3 6 Культура 

української мови  

Кредити ЄКТС – 5. 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.    

Української мови 



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., доц. Галів У. Б. 

46. 3 6 Методика 

викладання 

української мови в 

контексті 

підготовки 

ЗНО  

Кредити ЄКТС – 5. 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 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., доц. Стецик М. С. 

Української мови 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (польська)) 
 

47. 3 6 Інтерпретація 

літературного 

твору 

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

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

Літературний твір як художня система. Зміст дисципліни: Напрями 

дослідження художнього твору. Сутність і мета аналізу художнього твору. 

Принципи, види (методи), способи і прийоми аналізу художнього твору. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 



Декодування художнього твору. Інтерпретація твору. Технологія аналізу 

художнього твору. Аналіз і синтез у літературознавчому моделюванні. Аналіз 

художнього тексту в літературознавчому дискурсі. Пізнання літературного 

твору. Наукова, художня, аудіальна, політична, аматорська  інтерпретація 

літературного твору. Основні засади літературної герменевтики. Еволюція 

літературної герменевтики. Сприймання художнього світу. Розуміння 

літературної образності. Рівні літературної інтерпретації. Інтерпретація 

літературного твору у філософській та філологічній герменевтиці. 

Літературознавчі інтерпретації в структурі буття літературного твору. 

Міжсуб’єктна перевірка літературознавчих інтерпретацій та антична драма. 

Авторські інтерпретаційні моделі літературного твору. Класифікація 

авторських інтерпретаційних моделей літературного твору. Особливості 

інтерпретування літературного твору з урахуванням його жанрової специфіки: 

лірика, ліро-епос, драма, епос. Основні методи інтерпретації літературного 

твору: філологічний, культурно-історичний, біографічний, психоаналітичний. 

Структуралізм, семіотика, психоаналіз, екзистенцізм, феноменологічна та 

архетипальна критика, деконструктивізм,  національно-екзистенціальна 

методологія інтерпретації та методологічне розмаїття. 

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

48. 3 6 Безпека 

життєдіяльності та 

основи охорони 

праці  

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: к. пед. н., доц. Гущак Ж. М.  

Технологічної та 

професійної освіти 

49. 3 6 

Політологія 

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 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



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.п.н. Зелена О. Я. 

50. 3 6 Основи екології  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 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 

Екології 



збалансованого природокористування, екологічної політики та 

природоохоронного управління.  

Викладач: доц., к.б.н. Цайтлер М. Й. 

51. 3 6 Вікова фізіологія 

та шкільна гігієна  

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.  

Викладачі : доц., к. біол. н. Ковальчук Г.Я., викл. Лупак О.М. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеологі 

52. 3 6 Народні художні 

промисли  

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 

53. 3 5 Літературна 

естетика твору (на 

матеріалі польської 

літератури 20 ст.) 

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

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

польської літератури періодів Середньовіччя, Відродження, Бароко, 

Просвітництва, Романтизму. Поетика літературного твору. Зміст дисципліни: 

Естетичні прикмети й цінності літературного твору та філософія літератури. 

Провіда роль естетичних цінностей у літературній творчості. Естетичні 

цінності та духовний зміст художнього твору. Синтез естетичних та 

філософських цінностей літературного твору як провідна стратегія 

інтерпретації польської літератури ХХ століття. Основні естетичні напрями в 

європейській філософії на межі ХІХ–ХХ століть, їх вплив на польську 

літературу. Літературна естетика та філософія літератури Романа Інґардена: 

Світової літератури 

та славістики 



естетичний предмет, естетична цінність, естетичне переживання, естетичні 

методи дослідження літературного твору, теорія конкретизації літературного 

твору. Основні проблеми й концепції естетики літературної рецепції 

(рецептивної естетики) та аксіології літератури. Складові літературної 

естетики в контексті провідних напрямів розвитку мистецтва й літератури у 

ХХ столітті: ніцшеанство, фройдизм, берґсонізм, екзистенціалізм (атеїстичний 

та теїстичний різновиди), прагматизм, катастрофізм, бігевіоризм, персоналізм, 

постмодернізм. Естетичні форми поетичної уяви у польській міжвоєнній 

літературі. Діонізійська та аполінська естетика у польській поезії ХХ століття. 

Концепція експресії Бенедетто Кроче та експресивна естетика у польській 

поезії ХХ століття. Естетика візіонерства у польській літературі першої 

половини XX століття (творчість Казімєжа Вєжинського, Станіслава Іґнація 

Віткевича, Бруно Шульца). Парнасизм та аванґард у міжвоєнній польській 

поезії. Естетика катастрофізму в поезії Чеслава Мілоша, Юзефа Чеховича, 

Тадеуша Ружевича. Естетичні домінанти бунту та протистояння 

соцреалістичній ідеології у творчості представників «Покоління’56» та «Нової 

Хвилі». Антиестетичні форми поетичної уяви у польській літературі ХХ 

століття, креаціонізм визволеної уяви та турпізм у післявоєнній польській 

поезії (Станіслав Ґрохов’як, Анджей Бурса). Структуралістичні та 

постструктуралістські тенденції літературної естетики у творчості польських 

поетів ХХ століття, лінґвістична та неокласична поезія (Мирон Бялошевський, 

Збіґнєв Герберт). Естетика релігійного персоналізму у польських письменників 

другої половини ХХ століття. Естетика іронії та інтелектуальної провокації у 

поезії Віслави Шимборської. Особливості постмодерної естетики у польській 

літературі після трансформації 1989 року, поетичне покоління «brulionu».  

 Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 

54. 3 5 Українська школа 

польського 

романтизму 

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

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

польської літератури періодів Середньовіччя, Відродження, Бароко, 

Просвітництва, Романтизму. Поетика літературного твору. Зміст дисципліни: 

Дискурс історико-літературного поняття «українська школа польського 

Романтизму». Витоки та індивідуально-авторські реалізації «української 

школи» у старопольській літературі та в літературі доби Просвітництва. 

Культурно-історичні та ідеологічні передумови й чинники формування 

«української школи» у польській літературі першої половини ХІХ століття. 

Культурно-філософський дискурс пограниччя культур та українські теми у 

творчості польських романтиків. Провідні польські та українські дослідники 
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«української школи» польського Романтизму; погляди Івана Франка, Михайла 

Мочульського, Григорія Вервеса, Юлії Булаховської, Григорія Грабовича. 

Термінологічне становлення «української школи» у літературно-критичній 

творчості Олександра Тишинського. Літературний дискурс «української 

школи» у творчості польських романтиків: Антоній Мальчевський (поетична 

повість «Марія»); Юзеф Іґнацій Коженьовський (драма «Карпатські гуралі»); 

Северин Ґощинський (драма «Канівський замок»); Юзеф Богдан Залеський 

(козацькі думи та історичні пісні); Тимко Падура (вірш «Козак», український 

переклад «Конрада Валленрода» Міцкевича); Вінсент Поль («Пісня про нашу 

землю»); Маврицій Ґославський (поема «Поділля», пісня «Думка»); Міхал 

Чайковський («Козацькі повісті», «Вернигора», «Українки», «Гетьман 

України», «Стефан Чарнецький»); Міхал Ґрабовський («Коліївщина і степ», 

«Пан староста Канівський»); Юліуш Словацький (поеми «Мазепа» і 

«Беньовський», драма «Срібний сон Саломеї»); Олександр Кароль Ґроза 

(роман про Миколу Потоцького «Староста канівський»); Сильвестр Венжик 

Ґроза («Подільсько-українські повісті, взяті з дійсних образів», повісті 

«Банкрутство» та «Порядки українки»); Юзеф Іґнацій Крашевський (повсіті 

«Остап Боднарчук», «Ульяна», «Ярина», «Чата за селом»). Біографічні 

мотивації та ідеалізація української тематики у польських авторів-романтиків, 

патріотично-визвольні ідеї та поетичне бачення повернення незалежності 

Польщі. Представники «української школи» як «група талантів зовсім 

різнорідних» (Франко). Різні погляди на гайдамаччину у Северина 

Ґощинського і Тараса Шевченка. Особливе місце Юліуша Словацького в 

«українській школі» польського Романтизму. Легенда про Вернигору як 

ключовий український топос у польських романтиків. Ключові концепти 

України у польських поетів-романтиків: байронічна лицарсько-козацька 

Україна Мальчевського, ідилічна Україна Залеського, гайдамацька Україна 

Ґощинського. Романтичний месіанізм та ґотицизм української тематики у 

польських романтиків. Продовження традицій «української школи» у 

польській літературі (Юзеф Лободовський, Ярослав Івашкевич, Юзеф Чехович, 

Станіслав Вінценз, Єжи Єнджеєвич та інші). 

 Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 

55. 3 6 Основи 

перекладознавства 

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

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

польської літератури. Історія зарубіжної літератури. 

Зміст дисципліни: Поняття та предмет літературного перекладу. Переклад як 

сфера гуманітарних наук та вид творчої діяльності, професійний та 
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літературний переклад. Літературний переклад, його види та діяльнісні 

складові. Принципи й стратегії, правила й норми, техніки та технології 

літературного перекладу. Дидактика літературної трансляторики. Процес 

літературного перекладу і постава перекладача: професійні, філологічно-

дидактичні, філософські та етичні виміри перекладу і перекладача. Перекладач 

як другий автор: сучасне розуміння компетентностей перекладача художньої 

літератури. Взаємозв’язок процедур інтерпретації та перекладу. 

Структуралістична теорія перекладу та постмодерністична концепція mimesis у 

трансляториці. Теорії інтертекстуальності та деконструкціонізму в 

перекладознавстві. Найновіші досягнення в галузі транслятології. 

Викладач: к.ф.н., доц. Меньок В. В. 

56. 3 6 Польський 

літературний 

модернізм 

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, Молодої Польщі, Міжвоєнного 

двадцятиліття, другої половини ХХ століття. Поетика літературного твору. 

Інтерпретація літературного тексту. Новітні тенденції в сучасному світовому 

літературному процесі. Актуальні проблеми сучасного літературного процесу 

в Польщі. Зміст дисципліни: Молода Польща як епоха у західноєвропейській 

та польській літературах. Термінологічний дискурс епохи (модернізм, 

декадентизм, неоромантизм, «мистецтво для мистецтва», fin-de-siècle), Молода 

Польща як польський варіант модернізму. Цивілізаційний контекст розвитку 

польської модерністської літератури. Модерністичний злам у 

західноєвропейських та польській літературах. Полеміки й міфи в літературі 

Молодої Польщі. Провідні напрями літературного розвою в добу Молодої 

Польщі (імпресіонізм, експресіонізм, символізм). Філософське підґрунтя 

польської модерністської літератури. Культурно-мистецький контекст 

молодопольської літератури: образотворче мистецтво, архітектура, музика, 

кіно. Ґенологія польської літератури Молодої Польщі: типологія лірики, прози, 

драми, літературної критики. Лірична творчість Леопольда Стаффа, Казімежа 

Пшерви-Тетмаєра, Яна Каспровича. Амбівалентність модерністичних та 

реалістичних пріоритетів у прозових парадигмах Стефана Жеромського і 

Владислава Реймонта та драматургічній творчості Станіслава Виспянського і 

Ґабріелі Запольської.  

Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 
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Бакалаври з 3 на 4 курс 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література)  
 

57. 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., к.ф.н. Меньок В. В. 
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58. 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., к.ф.н. Іваночко Г. О. 

Світової літератури 

та славістики 

59. 4 8 Проблеми 

ономастики 

польської мови  

Кредити ЄКТС – 3. 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: Питання та основні терміни польської ономастики. Ономастика 

як наука і мистецтво. Літературна ономастика. Ономастичний аналіз. 

Антропоніміка. Групи антропонімів: власні імена, по батькові, прізвища, 
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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., к.ф.н. Іваночко Г. О. 

60. 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. викл. Манько Р. М. 
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Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 
 

61. 4 7 Проблемні питання 

морфології (на 

матеріалі 

підручників вищої 

і середньої школи)  

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., к.ф.н. Куцик О. А. 
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62. 4 7 Літературне 

редагування  

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 
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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:  доц., к.ф.н. Колечко М. Д. 

63. 4 8 Складні питання 

синтаксису 

російської мови  

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., к.ф.н. Куцик О. А. 

Світової літератури та 

славістики 

64. 4 8 Актуальні 

проблеми 

русистики  

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: доц., к.ф.н. Колечко М. Д. 

Світової літератури та 

славістики 
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