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Каталог вибіркових дисциплін на 2020 / 2021 навчальний рік 

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)  

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література) 
 

65. 1 1 Правові основи 

діяльності вищої 

школи 

 

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: проф., д. с. н. Щудло С. А.  

Правознавства, 

соціології та 

політології 

66. 1 1 Актуальні питання 

дериватології 

сучасної 

української мови  

Кредити ЄКТС – 4. 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 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, 

Української мови 



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: проф., д.ф.н. Кушлик О. П. 

67. 1 1 Лінгвістична 

інтерпретація 

художнього тексту  

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. 

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: доц., к.ф.н. Стецик М. С. 

Української мови 

68. 1 1 Порівняльне 

літературознавство  

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

контролю: залік. Основа для вивчення: теорія літератури,  світова і 

українська літератури, перекладознавство. Зміст дисципліни: Предмет 

Української 

літератури та теорії 

літератури 



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. 

69. 1 1 Проблеми 

української 

літературної 

критики 

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

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

Історія української літератури; Літературознавчий практикум; Теорія 

літератури. Зміст дисципліни: Вступ. Жанри літературної критики. 

Зародження української літературної критики. Літературно-критична 

творчість М.Максимовича, О.Бодянського, М.Костомарова і формування 

основ нової української культури. Початки літературного відродження в 

Галичині. «Руська Трійця» і «Русалка Дністрова». Пантелеймон Куліш 

(1819-1897) – перший український літературний критик: його ідеологія, 

естетика, творчість. Розвиток літературно-критичної думки у 1870-1890-их 

рр. Основи культурно-історичної школи. М.Драгоманов і початки 

соціалістичної літературної критики. Іван Франко як критик і завершення 

формування модерної української культури. Літературна критика періоду 

Модернізму. Значення національної революції 1917-1920 рр. для 

кардинальної переміни в українській культурі. Літературна критика у 1920-і 

роки в СРСР. Літературна критика Західної України та еміграції в 

міжвоєнну добу. Особливості розвитку літературної критики в умовах 

тоталітарного соціалізму. Теорія соцреалізму. Літературно-критична думка 

української діаспори після 1945 р. Проблеми сучасної літературної критики. 

Викладач: доц., к.ф.н. Баган О. Р. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

70. 1 1 Сучасний світовий 

літературний 

процес 

 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія зарубіжної літератури ХХ 

століття. Методика навчання зарубіжної літератури у старшій школі.  

Теорія літератури. Зміст дисципліни: Загальні тенденції художньої 

літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття. Постмодернізм як культурна 

стратегія та літературний стиль. Постпостмодернізм (метамодернізм). 

Особливості постмодерного письма у різних національних літературах. 

Вплив творчості У. Еко на сучасний літературний процес. Жанрове 

розмаїття сучасного роману. Особливості метамодернізму. Французька 

література кінця ХХ століття. Теми, проблеми та жанрове розмаїття у 

Світової літератури та 

славістики 



художнього спадку М. Дюррас, пізні романи Ф.Саган, А. Труайя,  Н.Саррот, 

М.Турньє. Тенденції розвитку англійського роману кінця ХХ – початку ХХІ 

століття. Проблематика та тематичне коло, особливості текстотворення 

романів таких авторів, як: С. Рушді, М. Ондатже, І. Мак’юен, А. С. Байєт, 

А. Брукнер, Кадзуо Ісігуро.Д. Барнз, П. Акройд та ін. Сучасна література 

Польщі, Росії, Болгарії, Сербії, Хорватії. Загальний огляд основних 

тенденції скандинавської літератури (знакові імена норвезької, шведської, 

фінської, данської, гренландської та ісландської культури). Феномен 

популярності скандинавських детективів у сучасному культурному 

просторі.  

Викладач: проф., д.ф.н. Кравчено Л. С. 

71. 1 1 Проблеми 

сучасного 

зарубіжного 

літературознавства 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія зарубіжної літератури ХХ 

століття. Методика навчання зарубіжної літератури у старшій школі.  

Теорія літератури. Зміст дисципліни: Історія та методологія науки.  

Сучасна теоретико-методологічна база як сума концепцій та методів, 

накопичених протягом ХХ ст. Школи, напрями і методи першої половини 

ХХ ст. (фрейдизм, психоаналіз, формалізм, структуралізм) та другої 

половини ХХ ст. (системно-цілісний аналіз, деконструктивізм, 

інтертекстуальний аналіз, герменевтика, рецептивна критика, феміністична 

(гендерна) критика тощо), їх місце у сучасному інструментарії науковця. 

Вибір методології як важливий етап літературознавчого дослідження. 

Специфіка побутування прецедентних образів у західноєвропейській 

літературі як предмет дослідження. Міждисциплінарні підходи до 

літератури та її контекстів. Проблематика сучасних компаративних 

досліджень.   

Викладач: проф., д.ф.н. Кравчено Л. С. 

Світової літератури та 

славістики 

72. 1 2 Проблемні питання 

синтаксису 

української мови  

Кредити ЄКТС – 4. 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 

Української мови 



синтаксема. Семантико-синтаксична структура простого 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: проф., д.ф.н. Кушлик О. П. 

73. 1 2 Основи когнітивної 

лінгвістики  

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: проф., д.ф.н. Мацьків П. В. 

Української мови 

74. 2 2 Христологічна 

інтерпретація 

літературного 

твору  

Кредити ЄКТС – 4. 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 

Української 

літератури та теорії 

літератури 



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 

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: доц., к.ф.н. Дмитрів І. І. 

75. 2 2 Українська 

барокова 

література  

Кредити ЄКТС – 4. 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: доц., к.ф.н. Дмитрів І. І. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

76. 2 3 Історична 

граматика 

української мови 

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

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

дисципліни: Предмет, завдання і значення курсу історичної граматики 

української мови. 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 

77. 

 

 

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 

Української мови 



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. Особливості діалектної 

лексики. Синтаксис української діалектної 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. 

78. 2 3 Історія української 

мови 

 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до мовознавства, 

діалектологія, сучасна українська літературна мова, стилістика, історична 

граматика. Зміст дисципліни: Історія української мови як наука і навчальна 

дисципліна. Походження української мови та основні історичні етапи її 

становлення. Виникнення і розвиток слов’янської писемності. Становлення 

фонетико-фонологічної системи української мови. Фонетичні процеси 

праслов’янського періоду та їхнє відображення в українській мові. 

Фонетичні процеси протоукраїнського періоду. Фонетична система 

староукраїнського періоду. Історична морфологія. Формування 

морфологічної системи української мови. Причини і напрями змін 

морфологічного рівня. Становлення граматичних категорій морфологічних 

класів слів. Історичний синтаксис. Становлення простого речення. Розвиток 

складного речення. 

Викладач: доц. Яким М. Б. 

Української мови 

79. 2 3 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 

Української мови 



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. 

80. 2 3 Сучасний 

український 

літературний 

процес 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія української літератури ХХ 

ст. Вступ до літературознавства. 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: доц., к.ф.н. Новак С. М. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

81. 2 3 Історія української 

літератури кінця 

XX ст. – початку 

XXI ст. 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія української літератури ХХ 

ст. Вступ до літературознавства. 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 

Української 

літератури та теорії 

літератури 



пошуки: проза. Новітні літературні пошуки: поезія.  

Викладач: доц., к.ф.н. Новак С.М. 

 

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

82. 1 2 Сучасна польська 

літературна 

критика 

 

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

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

Інтерпретація літературного твору. Історія польської літератури. 

Зміст дисципліни: Комплементарність літературної критики та теорії й 

історії літератури. Літературна критика як самостійний вид інтелектуальної 

діяльності та складова знань про літературу. Літературна критика як 

частина сучасного (актуального) літературного процесу та літературний 

резонанс. Культуротворчі виміри сучасної літературної критики. 

Герменевтичні та ґенологічні аспекти літературної критики. Літературна 

інтерпретація та літературний аналіз у сфері літературної критики. Провідні 

функції, завдання та жанри сучасної літературної критики. Особливості та 

пріоритети польської літературної критики в різних історично-літературних 

періодах: провідні теорії і тенденції позитивістської літературної критики, 

антипозитивістичний та постструктуралістський злами у польській 

літературній критиці, контекстуальні особливості актуальної фази розвитку 

та трансформації польської літературної критики. Провідні польські 

літературні критики та літературно-критичні концепції періодів Молодої 

Польщі, Міжвоєнного двадцятиліття, другої половини ХХ століття та 

новітньої доби після 1989 року. Найважливіші проблеми, напрями й течії 

сучасного літературно-критичного дискурсу в Польщі. 

Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 

Світової літератури та 

славістики 

 

 

 

 

 

 

 

83. 1 2 Методологія 

літературознавчих 

досліджень 

 

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

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

Історія польської літератури. Історія зарубіжної літератури. 

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, етичний 

та культурний повороти у сучасних літературознавчих дослідженнях. 

Сучасна теорія літератури та методологія літературознавчих досліджень як 

частина теорії культури. Гетерогенність літературознавчих досліджень та 

проблема вибору сучасного літературознавця. Засадничі методології 

Світової літератури та 

славістики 



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. 

84. 1 1 Сучасний світовий 

літературний 

процес 

 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія зарубіжної літератури ХХ 

століття. Методика навчання зарубіжної літератури у старшій школі.  

Теорія літератури. Зміст дисципліни: Загальні тенденції художньої 

літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття. Постмодернізм як культурна 

стратегія та літературний стиль. Постпостмодернізм (метамодернізм). 

Особливості постмодерного письма у різних національних літературах. 

Вплив творчості У. Еко на сучасний літературний процес. Жанрове 

розмаїття сучасного роману. Особливості метамодернізму. Французька 

література кінця ХХ століття. Теми, проблеми та жанрове розмаїття у 

художнього спадку М. Дюррас, пізні романи Ф.Саган, А. Труайя,  Н.Саррот, 

М.Турньє. Тенденції розвитку англійського роману кінця ХХ – початку ХХІ 

століття. Проблематика та тематичне коло, особливості текстотворення 

романів таких авторів, як: С. Рушді, М. Ондатже, І. Мак’юен, А. С. Байєт, 

А. Брукнер, Кадзуо Ісігуро.Д. Барнз, П. Акройд та ін. Сучасна література 

Польщі, Росії, Болгарії, Сербії, Хорватії. Загальний огляд основних 

тенденції скандинавської літератури (знакові імена норвезької, шведської, 

фінської, данської, гренландської та ісландської культури). Феномен 

популярності скандинавських детективів у сучасному культурному 

просторі.  

Викладач: проф., д.ф.н. Кравчено Л. С. 

Світової літератури та 

славістики 

85. 1 1 Проблеми 

сучасного 

зарубіжного 

літературознавства 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія зарубіжної літератури ХХ 

століття. Методика навчання зарубіжної літератури у старшій школі.  

Теорія літератури. Зміст дисципліни: Історія та методологія науки.  

Сучасна теоретико-методологічна база як сума концепцій та методів, 

накопичених протягом ХХ ст. Школи, напрями і методи першої половини 

ХХ ст. (фрейдизм, психоаналіз, формалізм, структуралізм) та другої 

половини ХХ ст. (системно-цілісний аналіз, деконструктивізм, 

інтертекстуальний аналіз, герменевтика, рецептивна критика, феміністична 

(гендерна) критика тощо), їх місце у сучасному інструментарії науковця. 

Вибір методології як важливий етап літературознавчого дослідження. 

Світової літератури та 

славістики 



Специфіка побутування прецедентних образів у західноєвропейській 

літературі як предмет дослідження. Міждисциплінарні підходи до 

літератури та її контекстів. Проблематика сучасних компаративних 

досліджень.   

Викладач: проф., д.ф.н. Кравчено Л. С. 

86. 2 2 Теоретичні 

проблеми 

літературного 

перекладу 

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

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

Інтерпретація літературного твору. Історія польської літератури. Історія 

зарубіжної літератури. 

Зміст дисципліни: Поняття та предмет літературного перекладу. Переклад 

як сфера гуманітарних наук та вид творчої діяльності, професійний та 

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 літературної 

інтерпретації, аналізу та перекладу. Структуралістична теорія перекладу та 

постмодерністична концепція mimesis у трансляториці. Теорії 

інтертекстуальності та деконструкціонізму в перекладознавстві. Найновіші 

досягнення в галузі транслятології. 

Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 

Світової літератури та 

славістики 

87. 2 2 Проблемні питання 

лексикології 

польської мови 

 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: методика викладання іноземної 

мови, практикум з польської мови, вступ до мовознавства, фонетика 

польської мови. Зміст дисципліни: Предмет лексикології. Проблема 

лексики як системи. Значеннєві поля. Лексична семантика. Теорії значень. 

Діахронічні типи семантичних змін. Семантичні визначення. 

Багатозначність. Види багатозначності. Багатозначність і омонімія. Види 

омонімів. Відношення синонімії та антонімії. Словник. Активний та 

пасивний лексичний ресурс польської мови. Архаїзми та неологізми. 

Запозичення у польській мові. 

Лексикон різних видів польської мови. Лексика територіальних різновидів 

польської мови. Лексика польських соціолектів. Основні проблеми 

фразеології. Поняття фразеологізму. Класифікації фразеологізмів. Основи 

польської лексикографії. 

Світової літератури та 

славістики 



Викладач: доц., к.ф.н. Іваночко Г.О. 

 

88. 1 1 Порівняльне 

літературознавство  

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 

89. 1 1 Проблеми 

української 

літературної 

критики 

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

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

Історія української літератури; Літературознавчий практикум; Теорія 

літератури. Зміст дисципліни: Вступ. Жанри літературної критики. 

Зародження української літературної критики. Літературно-критична 

творчість М.Максимовича, О.Бодянського, М.Костомарова і формування 

основ нової української культури. Початки літературного відродження в 

Галичині. «Руська Трійця» і «Русалка Дністрова». Пантелеймон Куліш 

(1819-1897) – перший український літературний критик: його ідеологія, 

естетика, творчість. Розвиток літературно-критичної думки у 1870-1890-их 

рр. Основи культурно-історичної школи. М.Драгоманов і початки 

соціалістичної літературної критики. Іван Франко як критик і завершення 

формування модерної української культури. Літературна критика періоду 

Модернізму. Значення національної революції 1917-1920 рр. для 

кардинальної переміни в українській культурі. Літературна критика у 1920-і 

роки в СРСР. Літературна критика Західної України та еміграції в 

міжвоєнну добу. Особливості розвитку літературної критики в умовах 

тоталітарного соціалізму. Теорія соцреалізму. Літературно-критична думка 

української діаспори після 1945 р. Проблеми сучасної літературної критики. 

Викладач: доц., к.ф.н. Баган О. Р. 

Української 

літератури та теорії 

літератури 

90. 1 1 Актуальні питання 

дериватології 

сучасної 

української мови  

Кредити ЄКТС – 4. 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: 

Української мови 



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 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: проф., д.ф.н. Кушлик О. П. 

91. 1 1 Лінгвістична 

інтерпретація 

художнього тексту  

Кредити ЄКТС – 4. 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 

Української мови 



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. 

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: доц., к.ф.н. Стецик М. С. 

92. 2 3 Контрастивна 

граматика 

польської мови 

 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: практикум з польської мови, 

вступ до мовознавства, фонетика польської мови, методика вивчення 

польської мови Зміст дисципліни: Фонологічні системи слов’янських мов. 

Вокалізм слов’янських мов. Консонантизм як типологічна відмінність у 

системі фонем слов’янських мов. Типологія наголосів у слов’янських 

мовах. Теорія наголосів у сучасному мовознавстві. Рухомі наголоси. 

Фіксовані наголоси.  Тонічний наголос у сербській і хорватській мовах. 

Типологічні особливості деяких граматичних структур слов’янських мов. 

Парадигми відмінкових іменних частин мови у слов’янських мовах. 

Система дієслівних часів у слов’янських мовах. Дієслівні часи у східно- та 

західнослов’янськи х мовах. Система дієслівних часів у південнослов’янськ 

их мов. Словотвір - Типологічні риси словотвору слов’янських мов.  

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

Світової літератури та 

славістики 

93. 2 3 Сучасний 

літературний 

процес польської 

літератури 

 

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

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

Історія польської літератури. Інтерпретація літературного твору. 

Методологія літературознавчих досліджень. 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 

Світової літератури та 

славістики 



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 сучасні польській 

літературі.  

Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 

94. 2 3 Актуальні питання 

польської мови 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: практикум з польської мови, 

вступ до мовознавства, фонетика польської мови, методика вивчення 

польської мови Зміст дисципліни: Фразеологічні інновації в сучасній 

польській прозі. Комунікативна компетенція учнів польських суботньо-

недільних шкіл західно-українських областей України. Польська 

кінематична фразеологія на позначення емоцій: структура, семантика, 

функціонування. Граматичні особливості текстів сучасної польськомовної 

преси в Україні. Лексикографічна розробка та функціонування польської 

фразеології з анімалістичним компонентом. Граматичні особливості 

польського мовлення учнів шкіл міста Львова з польською мовою 

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

Світової літератури та 

славістики 

95. 2 3 Проблемні питання 

польського 

літературознавства  

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

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

Історія польської літератури. Інтерпретація літературного твору. 

Методологія літературознавчих досліджень. Зміст дисципліни: Джерела 

літературознавчої рефлексії у старопольській літературі. Зародження 

польського літературознавства в добу Просвітництва та становлення в добу 

Позитивізму. Літературознавчі погляди Пйотра Хмєльовського та 

Александра Свєнтоховського. Літературознавчий характер літературно-

критичних дискусій в періодах Молодої Польщі та Міжвоєнного 

двадцятиліття, літературно-теоретичні концепції Станіслава Бжозовського, 

Кароля Іжиковського, Тадеуша Боя-Желенського. Краківська 

літературознавча школа постсоцреалістичного спрямування, теоретично-

літературні концепції Казімєжа Вики, Артура Сандауера, Яна Блонського, 

Анджея Кійовського. «Нова хвиля» в польському літературознавстві після 

1968 року, погляди Юліана Корнгаузера та Станіслава Бараньчака. 

Структуралістські та постструктуралістські літературознавчі концепції 

Світової літератури та 

славістики 



Міхала Ґловінського та Януша Славінського. Методологічний плюралізм у 

польському літературознавстві після 1989 року. Новітні літературознавчі 

концепції Ришарда Нича та Міхала Павла Марковського. Актуальні 

напрями польського літературознавства та їх представники і концепції: 

тематичний, неогерменевтичний, фантазматичний, феміністичний, ідейно-

персоналістичний, етичний, анаморфічний, політичний. Сучасне польське 

літературознавство в контексті теорії культури.    

Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 

96. 2 3 Історична 

граматика 

польської мови  

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

контролю: залік. Основа для вивчення: практикум з польської мови, 

вступ до мовознавства, фонетика польської мови, методика вивчення 

польської мови. Зміст дисципліни: механізм розвитку мовної системи, 

синхронії та діахронії мовних явищ, взаємозалежності та взаємовпливів 

мовних підсистем, системного підходу до опису мовних явищ. Аналіз 

старих текстав, які безпосередньо відображають розвиток системи стилів у 

польській мові, її регіональні відмінності, наслідки контактів з іншими 

мовами і формування норми загально-польської мови. розвиток польської 

мови від дописемної епохи, навчити студентів чіткому сприйняттю і 

правильному використанню детального аналізу системних мовних явищ, 

законів і тенденцій розвитку мовної системи для розуміння її сучасного 

стану 

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

Світової літератури та 

славістики 

97. 2 3 Лексикографія 

польської мови 

 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: практикум з польської мови, 

вступ до мовознавства, фонетика польської мови, лексикологія польської 

мови, методика вивчення польської мови. Зміст дисципліни: Особливості 

розвитку польського та українського словникарства. Лексикологія та 

лексикографія як розділи мовознавства. Українсько-польські мовні паралелі 

в рукописній лексикографії XIX – початку XX ст. Польська 

лексикографічна традиція в етнолінгвістичному  «Словнику народних 

стереотипів і символів»  

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

Світової літератури та 

славістики 

98. 2 3 Історія польської 

літератури другої 

половини ХІХ 

століття 

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

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

Історія польської літератури. Інтерпретація літературного твору. 

Методологія літературознавчих досліджень. Зміст дисципліни: Позитивізм 

як епоха у західноєвропейській та польській літературах: дискурс назви, 

Світової літератури та 

славістики 



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. 

99. 2 3 Актуальні 

проблеми 

сучасного 

літературного 

процесу в Польщі 

 

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

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

Історія польської літератури. Інтерпретація літературного твору. 

Методологія літературознавчих досліджень. 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 сучасні польській 

літературі. 

Викладач: доц., к.ф.н. Меньок В. В. 

Світової літератури та 

славістики 
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