
Анотації вибіркових дисциплін 
з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

філологічного факультету 
 
 

№ 
з/п 

Назва вибіркової 
дисципліни 

Прізвище 
викладача 

Кафедра Анотація 

3 семестр  
1.  Релігії та вчення Близького 

Сходу 
Доц. Заза 
Ю.Я.  

Кафедра сходознавства 
ім. проф. Я. Дашкевича 

Релігійні вчення Близького і Далекого Сходу 
характеризують як особливий різновид 
гуманітарного знання ,що вивчає релігійну 
поведінку людини стосовно трансцендентного, 
Бога або богів чи взагалі такою ,що 
розглядається як священне або сакральне, 
причому знання, яке враховує як зовнішнє 
(соціокультурні), так і внутрішні (психологічні) 
факти. 
Як комплексна дисципліна має системний 
характер. Включає в себе елементи 
антропології, соціальної психології, етнографії, 
філософії релігії. Дослідження релігійних вчень 
ґрунтується, в першу чергу, на дескриптивно-
історичному принципі, що передбачає вивчення 
структури релігійних вчень та їхнього 
історичного розвитку. Важливим є не оперувати 
судженнями оцінки стосовно релігійних 
доктрин, а максимально дотримуватися наукової 
обʻєктивності. Отже, завданням курсу є 
займатися виключно позитивним вивченням 
чинників, соціальних форм та структур 
релігійного життя у їхніх взаєминах із 
структурами та групами. 



Кожна релігія є окремою системою або 
сукупністю систем, в яких доктрини, міфи, 
ритуали та інституції постають як 
взаємоповʻязані. Щоб зрозуміти яке-небудь 
вірування цієї системи, необхідно врахувати її 
конкретний контекст, тобто інші вірування цієї 
системи. Такий органічний підхід передбачає 
порівняння і зіставлення релігійних вірувань, 
проте кожна релігія має індивідуальні 
особливості і знівелювати ці індивідуальні 
аспекти у жодному разі не можна. 

2.  Українська міфологія та 
демонологія 

Доц. Андрій 
Вовчак 

Кафедра української 
фольклористики ім. акад. 
Ф. Колесси 

Мета курсу – ознайомити студентів з основними 
аспектами міфологічної світоглядної системи 
українців. Це зокрема: 
• передумови виникнення й джерела 

міфологічного світосприйняття; 
• особливості формування й семантика 

українських міфологічних (українські 
язичницькі божества доби Руської держави) 
та демонологічних (демонічні істоти у 
віруваннях українців ХІХ–ХХІ століть)  
уявлень; 

• трансформації, яких зазнав старий 
поганський світогляд під впливом 
християнізації України; 

• сучасне побутування архаїчних світоглядних 
ідей. 

Необхідність читання курсу “Українська 
міфологія і демонологія” студентам зумовлена 
звісною універсальністю міфологічних систем 
та їх особливою роллю у розвитку людської 
цивілізації загалом й українського народу 
зокрема. Міфологія є одним з найдревніших, 



відомих нам,  архаїчних ідеологічних утворень, 
яке має синкретичний характер: у 
міфологічному світогляді переплетені зародкові 
елементи релігії, філософії, науки, мистецтва, 
він лежить в основі культури народу. 
Відповідно, адекватно пізнати культурний 
розвій народу, становлення й семантику його 
мистецтва, інших галузей духового життя 
неможливо без вивчення давнього світогляду. 
Особливе пізнавальне значення вивчення 
міфології має для дослідника словесності – як 
усної (фольклору), так і писаної (літератури), – 
адже саме мистецтво слова увібрало в себе й 
донесло до наших днів численні ідеї і концепції 
старого світогляду, без належного знання яких 
годі зрозуміти історію української культури і 
літератури, як давньої, так і нової. 

3.  Мова і культура Чехії Доц. 
Моторний 
О.А. 

Кафедра слов’янської 
філології ім. проф. 
І. Свєнціцького  

Професія журналіста потребує високого рівня 
ерудиції та освіченості. Особа, яка працює з 
інформацією повинна мати базові знання з 
багатьох гуманітарних дисциплін, зокрема 
іноземні мови. Курс чеської мови для студентів-
спеціалістів з журналістики відносин допоможе 
оволодіти основними знаннями з фонетики, 
граматики, словотвору чеської мови, поповнити 
словниковий запас до рівня, коли його можна 
буде використовувати як для побутового, так і 
для професійного спілкування. 

4.  Мілітарна тематика в 
українській літературі  

Доц. Крупач 
М.П. 

Кафедра української 
літератури ім. акад. 
М. Возняка 

У часи незалежності, особливо враховуючи 
сучасну політичну ситуацію в Україні, коли 
Росія вкотре чинить спроби завоювати 
українські території, зростає не тільки потреба 
військового зміцнення відновленої (а отже – ще 



молодої) країни, але виникає запит і на 
укріплення мілітарного духу народу. Українці 
вже впродовж тривалого часу змушені 
протистояти агресії зовнішніх ворогів, які часом 
виявлялися сильнішими не тільки оружно, але й 
ідеологічно. Тож вироблення та зміцнення 
національної ідеології є потребою будь-якої 
незалежної держави, а України й поготів.  
Вагомий здобуток у скарбницю творення 
пріоритетних концептів нації завжди вносила й 
вноситиме українська література, яка в часи 
політичної та економічної залежності брала на 
себе також і «державницькі» обов’язки. 
Зокрема, з фольклорних джерел вона перейняла 
й мілітарний дух української давнини, 
передусім періоду Київської Русі та козацьких 
часів. Літературні джерела тих часів (художні 
твори, літописи) містять чимало тем, які 
набувають актуальності й у теперішні часи. Із з 
них зростала творчість й засновника 
(І.°Котляревського) нової української 
літератури та її фундатора – Т.°Шевченка. 
«Енеїда» та «Гайдамаки» стали тими творами, 
які акумулювали мілітарний дух українців, що 
їх позбавляла його російська імперія після 
поразки гетьмана І.°Мазепи у Полтавській битві 
1709 року.  
Далі більше як за два століття українська 
література увібрала в себе чимало як мілітарних, 
так і антимілітарних (зокрема, коли українці 
ставали «гарматним м’ясом» для досягнення 
імперських амбіцій країн-окупантів) тем. 
Спроба актуалізувати їх для сучасної 



студентської молоді й стане метою цього 
спецкурсу.  

5.  Мова і культура Польщі Доц. 
Ніколайчук 
Х.М.  
 

Кафедра польської 
філології 

У курсі запропоновано вивчення (від нульового 
рівня) польської мови в контексті культури. 
Завданням курсу є забезпечити розуміння 
студентами текстів різного рівня складності, 
вміння формулювати власні усні та письмові 
висловлювання на різноманітну тематику та 
використовувати здобуті вміння і навички у 
різних комунікативних ситуаціях, а також 
орієнтуватися в реаліях польської культури. 

6.  Мистецтво успішної 
комунікації  та “гнучкі 
навички”  сучасного студента 

Доц. 
Туркевич 
О.В. 
 

Кафедра українського 
прикладного 
мовознавства 

Курс охоплює основні питання, які постають 
перед випускником університету на порозі 
пошуку роботи. Основна увага зосереджена на 
виробленні так званих «гнучких навичок» 
(soft skills), пов’язаних із усною і писемною 
комунікацією. На розгляд студентів 
запропоновані такі основні теми. 
Усна комунікація: Мій профіль, або як не 
зіпсувати перше враження. Незабутня 
презентація: як її створити. Публічний виступ: 
кого хочеться слухати?  Телефонна розмова : 
ділова і приватна. Співбесіда. Дискусія: як дійти 
порозуміння. Мовні маніпуляції. Чи слухати 
означає почути? Як ефективно слухати? 
Невербальна комунікація. 
Писемна комунікація:  Електронна комунікація: 
чи можна надсилати смайлики викладачам? 
Резюме. Що зробити, щоб вас запросили на 
співбесіду? Мотиваційний лист: чого від вас 
очікують?. Рекомендаційний лист. Супровідний 
лист. Візитна картка: правила створення і 
користування. Оголошення: як привернути 



увагу і не викликати негативних емоцій. 
7.  Теорії і практики вивчення 

часу та простору 
Доц. 
Челецька М. 
М. 

Кафедра теорії 
літератури та 
порівняльного 
літературознавства 

Курс «Теорії і практики вивчення часу та 
простору» є навчальною дисципліною за 
вільним вибором студентів, розрахований 
передусім на гуманітарні спеціальності, однак 
може бути корисним і для негуманітарних 
факультетів. Курс передбачає розгляд таких 
явищ, як час і простір у мистецтві та літературі 
із опорою на знання зі сфери філософії, 
психології, релігії, історії, культурології, точних 
та природничих наук, повсякденного життя.  
Мета курсу – навчити основ аналізу та 
інтерпретації часопросторової структури тексту 
та освоєння відповідної часопросторової 
термінології (хронотоп, ретроспекція, 
проспекція, інтроспекція, сюжетний час, 
авторський час, простір персонажа), 
розглядаючи різноманітні теорії та практики 
вивчення часу і простору в мистецтвознавстві та 
літературознавстві (на основі праць М. Бахтіна, 
С.Скварчинської, О.Чичеріна, Н.Копистянської 
та ін. сучасних дослідників). Як зразки для 
аналізу будуть використовуватися твори 
модернізму та постмодернізму з української та 
світової літератури ХХ ст. 

8.  Роль Львова у творенні 
української літературної мови 
(від найдавніших часів і до 
сьогодення) 
 

Доц. 
Висоцька 
Т.Й. 

Кафедра української 
мови імені  професора 
Івана Ковалика 

Мета курсу - простежити, наскільки місто і 
його мешканці вплинули на формування 
української літературної мови. Як окрема 
навчальна дисципліна курс відображає 
академічний підхід у висвітленні питань 
найновіших наукових досягнень, що стосуються 
процесів творення літературної мови від 
найдавніших часів і до сьогодні у контексті 



міста.  
Цілі вибіркової дисципліни передбачають:  
- усвідомлення мови як суспільного явища; 
- характеристику національно-мовної позиції 
персоналій Львова і їхню роль у творенні мови;  
- розкриття мовної свідомості через призму 
різних історичних, суспільно-політичних, 
філософських, соціокультурних процесів, а 
також відповідно до різного часового зрізу; 
- розуміння вибору мовного коду комунікації з 
огляду на різні часові зрізи; 
- зорієнтувати студентів у виявленні та 
осмисленні внутрішньомовних і позамовних 
чинників, що впливають на становлення 
української літературної мови; 
- висвітлити значення освітніх осередків, 
наукових інституцій Львова у творенні мовної 
картини загалом. 
 

4 семестр  
1.  Історія країн Далекого Сходу Доц. 

Стельмах 
М.Ю.  

Кафедра сходознавства 
ім. проф. Я. Дашкевича 

Предметом курсу є основні історичні і культурні 
події, що відбулися у країнах Далекого Сходу 
протягом досить тривалого періоду від ІІ тис. до 
н.е. і до XVІІ ст. н.е.  Безперечно, що у 
далекосхідному регіоні, тривалий період 
світової історії, ” культурним донором ” 
виступав Китай. Китайська культура є однією з 
найдавніших, що продовжує свої традиції у 
сучасному світі, культура яка з давніх часів 
стала визначною для всіх країн Далекого Сходу, 
що будували свої культурні традиції на засадах 
китайської. Китайська писемна мова - ієрогліфи, 
а з нею і література, на довгий час стають 



писемністю і літературною традицією для таких 
країн як Корея і Японія. У блоці присвяченому 
історії Японії зосереджується увага на 
унікальність Японської культури, яка протягом 
протязі багатьох століть запозичуючи чужі 
культурні надбання та традиції , зазнаючи 
впливу та запозичуючи чужі релігійні системи, 
змогла зберегти свою автентичність, інакше 
кажучи свою «японську душу». Окремі блоки 
присвячені історії і культурі Кореї та Тібету. 
Також слухачам пропонується розглянути певні 
історичні, філософськи аспекти далекосхідної 
культури через ознайомлення з засновниками 
китайських ідеологічних систем: - Гуань 
Чжуном, Лао Цзи, та його послідовником Чжуан 
Цзи, Кун Цзи (Конфуцієм), Мо Ді, Шан Янєм та 
інш., а також через знайомство з самими 
доктринами. Треба зазначити, що 
конфуціанство, легізм, та, у деякій мірі, і 
даосизм значно вплинули на культурні традиції 
сусідніх з Китаєм держав. 

2.  Орфографічно-
пунктуаційний практикум 

Асист., канд. 
філол. наук 
Мосур О.С. 

Кафедра української 
мови ім. проф. 
І.Ковалика 

Мета: сформувати у студентів систематизовані 
знання про орфографію та пунктуацію та 
удосконалити правописні та пунктуаційні 
навики з української мови. 
 Завдання: акцентувати увагу на проблемних 
питаннях орфографії в межах «Українського 
правопису», навчити аналітичним шляхом 
робити правильний вибір орфограми, 
апробувати такі правописні правила завданнями 
різних типів; систематизувати аналіз усіх 
пунктограми української мови, з 
розмежуванням їх на обов’язкові, факультативні 



та індивідуально-авторські знаки; удосконалити 
вміння правильно розставляти розділові знаки 
та характеризувати умови їхнього використання 
в реченні. 

3.  Літературний Львів: від 
М. Шашкевича до І. Калинця 

Доц. Чопик 
Р.Б. 

Кафедра української 
літератури ім. акад. 
М. Возняка 

Починати спецкурс вважаю за доцільне – 
відштовхуючись від роману Р. Іваничука «Вода 
з каменю», де чудово відтворено атмосферу 
літературного Львова часів М. Шашкевича 
(«Руська трійця», О. Фредро, С. Гощинський та 
ін.); у доробку самого Шашкевича ключовий 
вірш до теми – «Хмельницького обступлення 
Львова». «Франківський період» – за моєю 
статтею «Причинки до флори і фауни 
Франкового Львова» («Ї», Геній місця, 2003). 
Доба «Молодої Музи» найкраще в «Українській 
богемі» П. Карманського та антології ««Чорна 
Індія» «Молодої Музи»» (Львів, 2014). Поезія 
січових стрільців – за антологією Т. Салиги 
«Стрілецька Голгофа». Урбаністика 1920-30-тих 
рр. – за антологією В. Габора «Дванадцятка» та 
мемуарами Оксани Керч «Альбатроси». У 
контексті останніх – урбаністика Б.-І. Антонича. 
Від Б.-І. Антонича як поет зачавсь І. Калинець 
(у контексті дисидентського Львова 1960-70-их 
рр.). Ірина Вільде сама по собі та – як 
літературна нанашка Р. Федоріва та Р. Іваничука 
(їхня проза у відповіднім контексті історичної 
прози, насамперед, львівської). Львівські піснярі 
та їхні пісні (В. Івасюк, Р. Кудлик, Р. Братунь, Б. 
Стельмах, І. Білозір та ін.). Коло «Скрині» (Т. 
Чубай, О. Лишега, В. Морозов та ін.) і театру 
«Не журись!», українське львівське «батярство». 
Урбаністика М. Петренка, Ніни Бічуї, Ю. 



Андруховича, В. Неборака, Ю. Винничука, Н. 
Гончара, І. Лучука та ін.. Львівське 
літературознавство, критика, есеїстика, 
перекладацька школа (М. Возняк, М. 
Рудницький, І. Денисюк, М. Ільницький, Т. 
Салига, Р. Горак, А. Содомора, Я. Мельник, А. 
Татаренко, М. Трофимук, Т. Лучук та ін.).       

4.  Іван Франко: тексти і 
контексти 

Проф. 
Пилипчук 
С.М. 

Кафедра української 
фольклористики ім. акад. 
Ф. Колесси 

Мета курсу: Комплексно представити феномен 
Івана Франка в українській духовно-
інтелектуальній площині. Висвітлити основні 
здобутки та проблеми франкознавства як 
окремої галузі гуманітарних знань. Подати 
наукову біографію Івана Франка, з окресленням 
найважливіших етапів життєвої мандрівки 
письменника. Презентувати особливості 
прозового та поетичного художніх світів Івана 
Франка. Окреслити засадничі пункти 
літературознавчої, мовознавчої, 
фольклористичної, перекладознавчої та 
філософської концепцій Івана Франка. 
Завдання: Ознайомити студентів із велегранною 
(художньою, науковою публіцистичною) 
творчою спадщиною Івана Франка. Показати 
значний евристичний потенціал Франкових 
літературних полотен (рух від романтичних 
«молодечих скоків» до концентрованого 
модерного письма) та наукових досліджень (рух 
від принагідних влучних характеристик окремих 
постатей, фактів, явищ до стереометричного 
концептуального осягнення цілих генерацій, 
процесів, епох). Засвідчити посутній вплив 
ученого на розвиток національної 
гуманітаристики, його постійну присутність в 



інтелектуальному житті України. 
5.  Основи термінознавства Проф. Кочан 

І.М. 
Кафедра українського 
прикладного 
мовознавства 

Теорія терміна, його ознаки, розрізняти поняття 
термінологія, термінознавство; термін-номен-
професіоналізм; професійна лексика. Історія 
становлення українського термінознавства, 
формування українських терміносистем. 
Принципи системної організації  галузевих 
термінологій на поняттєвому і лінгвістичному 
рівнях. Структура наукових назв і принципи 
термінотворення. Термінологічні словники 
наукової галузі. Термін у тексті. 

6.  Мова і культура Сербії  Доц. 
Гук З.В. 

Кафедра слов’янської 
філології ім. проф. І. 
Свєнціцького 

Мета курсу: Висвітлити засадничі 
характеристики сучасної сербської мови як 
південнослов’янської. Комплексно працювати 
на вивченням базової граматики та лексики 
сучасної сербської мови. Презентувати 
краєзнавчі матеріали про Сербію. Ознайомити 
студентів із музичною культурою країни. 
Завдання курсу: Для вивчення сербської мови 
заплановано розглянути основні граматичні 
теми. Закріпити граматичні правила шляхом 
виконання практичних завдань. Засвоївши 
граматичні правила сербської мови, вивчати 
комплексно розмовні теми для розвитку усного 
мовлення. Навчити писати двома графіками 
(кирилицею й латиницею). 

7.  Соцреалістичний канон в 
українській літературі: 
сучасне перепрочитання 

Доц. 
Федорів 
У.М. 

Кафедра теорії 
літератури та 
порівняльного 
літературознавства 

Вибіркова дисципліна «Соцреалістичний канон 
в українській літературі: сучасне 
перепрочитання» розрахований на студентів 
другого року навчання. Він передбачає 
поглиблення знань з історії та теорії літератури, 
спонукає студентів замислитися над 
особливостями взаємодії літератури та ідеології, 



функціонуванням соцреалістичного канону в 
українській літературі, чинниками формування 
та механізмами його модифікації на проблемно-
тематичному, жанровому та образному рівнях. 
У рамках курсу увагу також зосереджено на 
таких проблемах, як тоталітарне мистецтво та 
ідеологічний контроль; мистецтво як засіб 
пропаганди; цензура та особливості 
самоцензурованого письма; ідеологія в дитячій 
та підлітковій літературі тощо. 
Мета курсу – спонукати студентів до цілісного 
теоретичного переосмислення усього 
тоталітарного досвіду в рамках української 
радянської літератури, навчити їх відчитувати 
знакові коди та підтексти одержавленого поля 
літератури. 

5 семестр  
1.  Основи редагування текстів 

різних стилів 
Доц. 
Станкевич 
Н.І. 

Кафедра українського 
прикладного 
мовознавства 

Курс ознайомлює з основними теоретичними 
засадами літературного редагування, видами і 
галузями редагування, а також виробляє у 
студентів практичні навички редакторської 
роботи з текстом. Спецкурс охоплює такі теми, 
як: суть процесу літературного редагування, 
його складники, мета й завдання; основні 
характеристики тексту як продукту авторської 
діяльності та предмета сприймання і розуміння; 
параметри наукового тексту як об’єкта 
редагування; механізми редакторського 
сприйняття тексту; оцінювання та 
редакторський аналіз  тексту для редагування; 
точність і логічність як лінгвістична категорія та 
основна вимога до тексту; типологія помилок; 
редакторські правки та зауваження; аспекти 



роботи з автором; види правок; коректорські 
знаки; технічні правки; правила оформлення 
бібліографії та покликань. 

2.  Літературна мапа 
Нобелівської премії 

Доц. 
Федорів 
У.М. 

Кафедра теорії 
літератури та 
порівняльного 
літературознавства 

Вибіркова дисципліна «Літературна мапа 
Нобелівської премії» розрахований на студентів 
третього року навчання. Він передбачає 
ознайомлення із знаковими авторами та 
текстами, що були удостоєні Нобелівської 
премії в галузі літератури. В рамках курсу увагу 
зосереджено на таких проблемах, як 
перепрочитання «літератури найвищого рангу», 
«жіночий голос» та Нобелівська премія, 
проблема «Іншого» в контексті процесу 
канонізації, пострадянський досвід 
«літературного Нобеля» тощо. 
Мета курсу – продемонструвати студентам 
можливості нових прочитань та інтерпретацій 
текстів, що належать до канону світової 
літератури ХХ-ХХI ст., випробувавши та 
осмисливши інструментарій різних 
літературознавчих методологій у процесі 
дослідження літературної мапи Нобелівської 
премії. 

3.  Національно-визвольний рух 
в українській літературі ХХ 
ст.  

Доц. 
Роздольська 
І.В. 

Кафедра української 
літератури ім. акад. 
М. Возняка 

Спецкурс присвячено окремим маловідомим 
сторінкам художньої рецепції національно-
визвольних рухів в Україні у ХХ столітті.  
У процесі геополітичних катаклізмів ХХ 
століття творилась Ukraina militans крісами і 
шаблями на полі бою, а у письменстві – словом.  
Трагічні і героїчні сторінки історії оживали у 
творах самовидців, покликаних у літературу 
патріотичним почуттям, бажанням «оповісти, 
запалити і придатися» (Юрій Липа). Текст 



художнього твору ставав продовженням 
боротьби, у якому історичний чи політичний 
факт певним чином белетризувався, 
утверджуючи у читацькій свідомості 
національно значущі концепти історичної 
національної пам’яті. Концепт героя, бінарна 
опозиція «свій»-«чужий», образ національного 
дому, екзистенційні виміри означують художній 
світ таких творів. 
Таким художньо виразним постає суспільно-
політичний, а згодом і військовий  рух 
Українських Січових Стрільців, твореним 
самими його учасниками. Цікавими видаються 
насамперед стрілецькі нариси і повісті, зокрема 
«Поїзд мерців» Ю.Шкрумеляка, «Шукаю 
людини» О.Бабія, «Заметіль» Р.Купчинського та 
ін. 
Майже цілковитою лакуною є літературна 
діяльність і творчість вояків армії УНР, 
найвідомішим із яких є Юрій Горліс-Горський із 
романом «Холодний Яр». Тема революції 1917-
1920 у Наддніпрянській Україні звучить у 
романістиці Василя Шкляра.  
Інші теми: література українського резистансу 
40-50-х років (творчість Марка Боєслава, 
Мирослава Кушніра, Зиновія Матли, Марти Гай, 
Г.Соколенка, М.Савчин та ін), художня рецепція 
українського руху опору 40-50-х років ХХ ст. в 
українському письменстві: «Чого не гоїть 
огонь» У.Самчука, «Еней і життя інших» 
Ю.Косача, «Вогненні стовпи» Р.Іваничука,  
«Музей покинутих секретів» О.Забужко, 
«Вербовая дощечка» Т.Зарівної,  «Ізійди, 



сатано» Л.Сеника, поезія В.Герасим’юка, 
«Троща» В.Шкляра 

4.  Творчість Ф.Н. 
Достоєвського 

Доц. Гажева 
І.Д. 

Кафедра слов’янської 
філології ім. проф. 
І.Свєнціцького 

Мета курсу «Творчість Ф.М. Достоєвського» – 
сформувати у студентів цілісне уявлення про 
творчість Ф. М. Достоєвського, проблематику, 
жанрову своєрідність та особливості поетики 
його романів;  окреслити розвиток 
«достоєвськознання», його проблеми. 
Завдання: поглиблене вивчення «зовнішньої» та 
«внутрішньої» біографії письменника, його 
світогляду в різні періоди життя; аналіз 
особливостей художнього світу Достоєвського; 
формування навичок концептуального аналізу 
творів Достоєвського; ознайомлення студентів з 
класичними творами «достоєвськознання» та 
новітніми бібліографічними посібниками. 

5.  Релігії та вчення Далекого 
Сходу 

Доц. Заза 
Ю.Я.  

Кафедра сходознавства 
імені проф. Я.Дашкевича 

Метою курсу є ознайомити студентів з 
основними тенденціями розвитку релігійних 
вчень країн Далекого Сходу; представити 
основні особливості сучасних релігійних 
практик у країнах Далекого Сходу; сформувати 
уявлення про релігійні вчення з врахуванням 
національної унікальності та культурних і 
релігійних взаємовпливів;  загальні тенденції 
розвитку релігійних вчень країн Сходу, основні 
течії і напрями цих вчень, фактори культурних і 
релігійних впливів впливів; найвидатніші 
писемні пам’ятки релігійних вчень країн Сходу. 

6.  Література 
багатокультурного Львова 

Доц. 
Сливинський 
О.Т. 

Кафедра польської 
філології 

Львів – складне місто на середохресті 
культурних впливів і традицій, у якому 
впродовж століть у продуктивній взаємодії 
розвивалися українська, польська, єврейська 
(ідишо- та івритомовна), німецькомовна 



літератури.  
Мета курсу. Курс покликаний показати 
львівський «міський текст», що писався 
багатьма мовами, але залишається цілісним і 
нерозривно пов’язаним із містом. Особливий 
акцент буде зроблений на аспекті 
транскультурності, тобто на взаємних впливах 
та контактах між різними національними 
літературами, що творилися у Львові, а також на 
відмінних образах міста, що поставали в 
контексті різних літературних традицій. Окрема 
увага буде присвячена авторам різних 
національностей, які тісно пов’язані з нашим 
містом, але досі перебувають на марґінесі 
канонів своїх національних літератур.  
Курс враховуватиме широкий культурний 
контекст, у якому творилася міська література: 
театр, архітектуру, музику, образотворче 
мистецтво, популярну культуру й культуру 
міського повсякдення (побут, звичаї, суспільні 
стосунки).  

7.  Основи етнолінгвістики Доц. 
Гонтарук 
Л.В. 

Кафедра загального 
мовознавства 

Етнолінгвістика – це сучасна мовознавча галузь, 
яка вивчає зв'язок мови з культурою. Вона 
активно розвивається на теренах великої 
кількості слов'янських країн. Витоки її сягають 
кін. ХІІІ – ХІХ ст. Однак становлення і 
справжнього розвитку вона зазнала у 20-30-х 
роках ХХ ст. Історії розвитку цієї науки, а також 
основним ідеям етнолінгвістики присвячений 
запропонований курс «Етнолінгвістика». Крім 
цього, тут будуть розкриті основні категорії 
етнолінгвістики, а також методи дослідження 
мови у етнолінгвістичному аспекті. Для 



студента це буде мандрівка у несподівано 
цікавий світ мови різних етносів, у ході якої 
вони зможуть заглянути у свідомість цих 
народів, по-новому відчути красу і загадковість 
мови. 

8.  Фольклор і релігія (Азія, 
Африка) 

Проф. 
Івашків В. 
М. 

Кафедра української 
фольклористики ім. акад. 
Ф. Колесси 

Мета курсу: Ознайомити студентів із 
загальними особливостями розвитку 
міфопоетичної системи низки народів Азії 
(давніх Шумеру й Вавилону, Індії, Ірану, 
арабських країн) та Африки (Єгипет). 
Матеріял курсу передбачає розгляд пантеону 
божеств цих та інших народів у зіставленні з 
українським.  
Завдання курсу:  
– проаналізувати найбільш відомі й популярні 
міфологічні сюжети й мотиви, зокрема про 
Інанну та Думузі, Вішну, Шіву та Кришну, 
Ахура Мазду (Ормазда), Ашу (Ашу Вахішту), 
Мітру, Агрімана (Ангро Майнью), Айшму (він 
нагадував Асмодея), Осіріса та інші божества;  
– ознайомити студентів із найвизначнішими 
фольклорними явищами духовної культури 
названих народів Азії й Африки, зокрема 
«Епосом про Гільгамеша», «Махабхаратою», 
«Рамаяною», «1001 ніччю» у контексті їхнього 
художнього змісту, основних сюжетних ліній, 
особливостей жанру й поетики тощо. 
Висвітлюються теми «Священні книги народів 
Азії й Африки та фольклор», зокрема «Біблія і 
фольклор», священні єгипетські книги («Книга 
пірамід», «Книга мертвих») і фольклор, «Веди і 
фольклор», «Авеста» і фольклор» тощо. Курс 
передбачає знайомство студентів із перекладами 



й дослідженнями українських учених.  
9.  Політична лінгвістика  Доц. Асіїв 

Л.В. 
Кафедра української 
мови ім. проф. І. 
Ковалика 

Політична лінгвістика зосереджена на вивченні 
в цілому політичної  комунікації, особлива увага 
спрямована на з’ясування питання, як правильно 
будувати політичну комунікацію, що 
надзвичайно важливо для суспільств 
пострадянського простору  в сучасних  умовах  
інформаційних  війн. Мета курсу – ознайомити 
студентів з  дослідженнями, спрямованими на 
виявлення закономірностей мовної презентації 
політично організованого мислення, 
сформувати вміння розпізнавати маніпулятивні 
технології в політичному дискурсі, 
застосовувати різноманітні мовні  засоби та 
прийоми, зокрема  політичні метафори,  для 
ефективної  комунікації та виходу з проблемних  
ситуацій, оволодіти знаннями щодо мовної  
політики та міжкультурної  комунікації.  Цей 
курс є особливо важливим для професійної 
підготовки філологів, журналістів, політологів, 
соціологів, дасть змогу майбутнім фахівцям з 
інших  галузей знань набути компетенції, 
необхідні для  досягнення успіху в публічній 
комунікації.  

6 семестр  
1.  Культура спілкування Доц. Білоус 

М.П. 
Кафедра української 
мови ім. проф. І. 
Ковалика 

Комплексно подати національно-специфічні 
правила мовленнєвої поведінки українців у 
різних ситуаціях увічливого контакту зі 
співрозмовником. 
Подати систему спеціальних висловів 
увічливості, які реалізуються в основних 
етикетних ситуаціях: звертання, вітання, 
вибачення, подяка, прощання, прохання 



/відмова, згода / незгода тощо. 
Розглянути основні чинники, які впливають на 
вибір етикетного вислову в конкретній 
етикетній ситуації. 
 Завдання спецкурсу полягає в тому, щоб 
розкрити самобутність національних форм 
українського мовленнєвого етикету, висвітлити 
їх в історичному розвитку і зв’язку з 
етнопсихологічними рисами українського 
народу, його світоглядом, культурною 
еволюцією. Проаналізувати причини психомов-
леннєвої деформації комунікативної поведінки в 
тоталітарному суспільстві, окреслити місце і 
роль етикетного виховання у шкільних 
гуманітарних дисциплінах, зокрема при 
вивченні української мови. Докладно 
розглянути основні етикетні ситуації й 
реалізацію в них засобів спілкувального 
етикету. 

2.  Творчі феномени митців 
із «подвійними» талантами 
 

Доц. 
Челецька М. 
М. 

Кафедра теорії 
літератури та 
порівняльного 
літературознавства 

 Курс «Творчі феномени митців 
із “подвійними” талантами» є навчальною 
дисципліною за вільним вибором студентів, 
розрахований передусім на гуманітарні 
спеціальності, однак може бути корисним і для 
всіх, хто цікавиться мистецтвом. Курс 
передбачає розгляд непересічних творчих 
особистостей передусім ХХ ст. – письменників 
із образотворчим та музичним  обдаруванням та 
митців, які водночас були поетами або 
прозаїками.  
Мета курсу – навчити основ аналізу та 
інтерпретації інтермедіального тексту, освоєння 
відповідної термінології з теорії 



інтермедіальності та осмислення місця і ролі 
міжмистецького тексту (тобто створеного за 
допомогою словесних, музичних, малярських, 
скульптуротворчих, театральних чи 
кіноматографічних засобів) у жанровій системі 
літератури та мистецтва.  

3.  Етноестетика українського 
пісенного фольклору 

Проф. 
Гарасим Я.І. 

Кафедра української 
фольклористики ім. акад. 
Ф. Колесси 

Курс «Етноестетика українського пісенного 
фольклору» пропонує використання 
понятійного категоріального апарату 
етноестетики для філологічних студій. На основі 
аналізу уснословесного матеріалу у межах курсу 
студенти мають можливість долучитися до: 
пошуку і розгляду головних джерел становлення 
етноестетичого канону фольклорної пісенності: 
географічно-кліматичних, історико-ґенетичних 
та етнопсихологічних чинників, в результаті 
співдії яких сформувався еталонний фонд 
традиційної естетосфери; 
з’ясувати, як  природне довкілля та переважно 
хліборобський стиль ведення господарювання 
спричинились до натуроцентричного та 
гуманістичного характеру українського 
світогляду, а також до поведінкового 
панестетизму в етнічному побуті;  
з урахуванням наукових результатів попередніх 
дослідників специфіки етнокультури, зокрема 
Є.Маланюка, Д.Чижевського, 
В.Щербаківського, докладно доповнити ідеї про 
синкретичну злютованість української 
фольклорної естетики з морально-етичним 
капіталом етносу; 
проаналізувати „добропрекрасність” як 



етноестетичну домінанту пісенної творчості 
українців; 
простежити зв’язок світоглядних настанов 
творця і носія фольклору з еволюцією 
естетичного досвіду етнічної спільноти;  
розкрити національну експресію мовної картини 
світу на прикладі системи фольклорних образів, 
формульності народнопоетичного стилю та 
специфіки організації уснопісенної 
звукопоетики; 
переконатися у продуктивності дослідження 
етноестетичного канону фольклоротворчості, 
який глибоко закорінений у національній 
культурі та щедро репрезетований у наш час. 

4.  Нові слова і значення в 
українській мові: за і проти 

Доц.. 
Мазурик 
Д.В. 

Кафедра українського 
прикладного 
мовознавства 

Мета курсу: ознайомити із теорією та 
сформувати практичні навички, необхідні 
мовцеві для вироблення усвідомленого 
ставлення до новацій в українській мові; 
пояснити принципи конкуренції англійських 
запозичень та питомих українських слів у 
сучасній мові; розтлумачити практичні засади 
діяльності Фонду інновацій; роз’яснити поняття 
«україніш», «укрлиш», «мовний ландшафт 
України», «мовно-інформаційний простір»; 
розкрити мовні особливості спілкування в 
соціальних мережах; надати рекомендації з 
культури мовлення та формування 
індивідуального словника. 

5.  Від «Празької школи» до 
шістдесятників 

Проф. 
Салига Т.Ю. 

Кафедра української 
літератури ім. акад. 
М.Возняка 

Українська література, а зокрема поезія, періоду 
Національно-визвольних змагань та пізнішого 
часу, себто 30-х років ХХ ст., номіновані в 
нашій історії «Розстріляним відродженням», яке 
було призупинено каральним радянським 



режимом. Новітній ренесанс в ідейно-
тематичних спрямуваннях, стилях та жанрах 
«воскрес» у 60-тих роках. «Від «Празької 
школи» до шістдесятників» - це своєрідна 
часова «метафора» без метафори, що визначає 
суспільно-політичний та ідейно-естетичний 
напрям спецкурсу. 

6.  Основи комунікації 
хорватською мовою 

Проф. 
Васильєва 
Л.П. 

Кафедра слов’янської 
філології ім. проф. 
І.Свєнціцького 

Курс „Основи комунікації хорватською мовою” 
на філологічних та інших факультетах 
університету належить до числа дисциплін, які 
мають за мету формування вмінь і навичок 
правильного розуміння й аналізу мовних явищ 
для використання набутих знань у комунікації 
цією мовою та в перекладі простих текстів. 
Уміння спілкуватися полягає не лише у 
правильному формулюванні висловлювання 
відповідно до граматичних, лексичних, 
стилістичних та інших вимог, а й у знанні того, 
в яких реальних контекстах можливі ті чи інші 
висловлювання. Курс сприяє виробленню 
комунікативних навичок з урахуванням 
соціальних і психологічних характеристик 
мовців, їх стратегій і тактик, конвенцій, типів 
мовленнєвих дій і мовних форм їхнього 
вираження. У ході вивчення зазначеного курсу 
студенти повинні знати: граматичні, лексичні, 
стилістичні складові висловлювання, основні 
принципи, правила й конвенції безконфліктного 
спілкування; повинні вміти: орієнтуватися у 
комунікативних ситуаціях; застосовувати 
принципи, правила й конвенції безконфліктного 
спілкування 

7.  Історія країн Близького Доц. Кафедра сходознавства Предметом курсу є основні історичні і культурні 



Сходу Стельмах 
М.Ю.  

ім. проф. Я. Дашкевича події, що відбулися у країнах Близького Сходу 
протягом досить тривалого періоду від ІІІ тис. 
до н.е. і до XVІІ ст. н.е. Близький Схід 
називають колискою сучасною цивілізації. Саме 
тут почали зароджуватися і виникли перші 
державні утворення і інституції. Тому перший 
блок курсу буде розглядати історію держав, що 
виникли в долинах річок Тигр і Євфрат, від 
Шумеру до Вавилону, періоду ІІІ – ІІ тис. до н.е.  
У наступному блоці планується розглянути 
історію і культуру таких цивілізацій і держав 
Близького Сходу, як Ахеменідський Іран, 
Фінікія, Урарту і Лідія, ІІ - І тис. до н.е. 
Звичайно, окремому увагу планується приділити 
«еліннському періоду» в історії Близького 
Сходу, періоду Олександра Македонського і 
його наступників,  періоду великих завоювань і, 
як це не парадоксально звучить, величезного 
культурного обміну і взаємопроникнення 
східної і західної парадигм. Наступним блоком 
пропонується розглянути так званий до 
ісламський період історії і культури 
близкосхіних країн І - VІ ст. н.е., на прикладі 
Сасанідського Ірану. Ще одним окремим 
блоком розглядається історія виникнення ісламу 
і арабськи завоювання VІІ - VІІІ ст., виникнення 
арабських халіфатів Омейядів і Аббасидів. 
Розповсюдження ісламу, захоплення Іспанії і 
битва при Пуатьє 732 р., результатом якої стало 
зупинення арабського вторгнення в Європу. І в 
продовження цього блоку – розпад арабського 
халіфату, період Хрестових походів IX – XVI 
ст., і аж до виникнення Османської імперії. 



8.  Ґендер і культура Доц. 
Стельмах 
Х.М. 

Кафедра польської 
філології 

Завданням курсу є ознайомити студентів із 
ґендерними дослідженнями,  продемонструвати 
основні здобутки феміністичної теорії, 
познайомити з  механізмами конструювання 
ґендеру, ґендерними ролями, ґендерними 
стереотипами, різними формами сексизму в 
різних галузях та текстах культури (лінвістиці, 
літературі, а також у дитячих книжках, 
шкільних підручниках та рекламі). 

 
Декан філологічного факультету             Пилипчук С.М. 


