
Перелік вибіркових дисциплін за блоками: 
 

ІІІ курс 
Напрям підготовки (спеціальність) 6.020303 Філологія – українська мова та 

література 
 

Блок Вибіркова дисципліна кафедра 
1 Діаспорне шевченкознавство Кафедра української 

літератури ім. акад. 
М. Возняка 

Український ліро-епос Кафедра української 
фольклористики ім. акад. 

Ф.Колесси 
Лінгвістика реклами Кафедра загального 

мовознавства 
Методика навчання лексики в 
іншомовній аудиторії 

Кафедра українського 
прикладного мовознавства 

Основи літературної комунікації Кафедра теорії літератури і 
порівняльного 

літературознавства 
2 Культура наукового мовлення Кафедра української мови ім. 

проф. І.Ковалика 
Празька школа української поезії  Кафедра української 

літератури ім. акад. 
М. Возняка 

Українська фольклорна проза і драма Кафедра української 
фольклористики ім. акад. 

Ф.Колесси 
Вступ до соціолінгвістики Кафедра українського 

прикладного мовознавства 
Історіографія українського 
літературознавства. 

Кафедра теорії літератури і 
порівняльного 

літературознавства 
3 Синтаксичні норми української мови Кафедра української мови ім. 

проф. І.Ковалика 
Актуальні проблеми шевченкознавства Кафедра української 

літератури ім. акад. 
М. Возняка 

Вступ до етномузикології Кафедра української 
фольклористики ім. акад. 

Ф.Колесси 
Вступ до когнітивної лінгвістики Кафедра загального 

мовознавства 
Форми і засоби навчання української 
мови як іноземної 

Кафедра українського 
прикладного мовознавства 

4 Сучасна слов’янська (на вибір) мова Кафедра слов’янської 



філології ім. І.Свенціцького 
 

ІІІ курс 
Напрям підготовки (спеціальність) 6.020303Філологія – польська, російська, 

чеська, словацька, болгарська мова та література   
 

Блок Вибіркова дисципліна кафедра 
1 Актуальні питання сучасної слов’янської  

фразеології 
Кафедра слов’янської 

філології ім. І.Свенціцького 
Польська література у Львові та 
Галичині 

Кафедра польської філології 

2 Друга слов’янська (на вибір) мова  Кафедра слов’янської 
філології ім. І.Свенціцького 

Друга слов’янська (польська) мова  Кафедра польської філології 
 

ІІІ курс 
Напрям підготовки (спеціальність) 6.020303Філологія – арабська, китайська, 

турецька,, японська мова та література   
 

Блок Вибіркова дисципліна кафедра 
1 Друга східна (на вибір) мова Кафедра сходознавства ім. 

проф. Я. Дашкевича 
2 Актуальні проблеми художнього 

перекладу текстів східними мовами 
Кафедра сходознавства 
ім.проф.  Я. Дашкевича 

 
ІV курс 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.020303 Філологія – українська мова та 
література 

 
Блок Вибіркова дисципліна кафедра 

1 Основи функціонально-категоріальної 
граматики 

Кафедра української мови ім. 
проф. І.Ковалика 

Історична проза 1960-90-х років Кафедра української 
літератури ім. акад. 

М. Возняка 
Мала проза шістдесятників Кафедра української 

літератури ім. акад. 
М. Возняка 

Фольклор народів світу Кафедра української 
фольклористики ім. акад. 

Ф.Колесси 
Лінгвосеміотика Кафедра загального 

мовознавства 
Українське термінознавство  Кафедра українського 

прикладного мовознавства 
2 Проблемні питання української Кафедра української мови ім. 



ономастики  проф. І.Ковалика 
Українська поезія шістдесятників Кафедра історії української 

літератури ім. М. Возняка 
Український музичний фольклор Кафедра української 

фольклористики ім. акад. 
Ф.Колесси 

Соціолінгвістика: досвід в Україні Кафедра українського 
прикладного мовознавства 

Мистецький та теоретичний дискурс 
українського модернізму 

Кафедра теорії літератури і 
порівняльного 

літературознавства 
Інноваційні процеси в лексиці сучасної 
української мови 

Кафедра українського 
прикладного мовознавства 

 
 

ІV курс 
Напрям підготовки (спеціальність) 6.020303 Філологія – польська, російська, 

чеська, сербська, словенська мова та література   
 

Блок Вибіркова дисципліна кафедра 
1 Художня парадигма в слов’янській 

літературі ХХ ст. 
Кафедра слов’янської 

філології ім. І. Свенціцького 
Соціолінгвістика: досвід в Україні Кафедра загального 

мовознавства 
2 Друга слов’янська (на вибір) мова Кафедра слов’янської 

філології ім. І. Свенціцького 
Методика викладання польської мови як 
іноземної 

Кафедра польської філології 

Модернізм у російській літературі Кафедра слов’янської 
філології ім. І. Свенціцького 

 
 

ІV курс 
Напрям підготовки (спеціальність) 6.020303 Філологія – арабська, перська, 

турецька, японська мова та література   
 

Блок Вибіркова дисципліна кафедра 
1 Літературознавчий / лінгвістичний  

аналіз східних текстів 
Кафедра сходознавства імені 

проф.  Я. Дашкевича 
Літературознавчий / лінгвістичний  
аналіз східних текстів 

Кафедра сходознавства імені 
проф.  Я. Дашкевича 

 
 

Магістратура І курс  
Напрям підготовки (спеціальність) 035 Філологія – Українська мова та 

література 



 
Блок Вибіркова дисципліна кафедра 

1 Літературні групи та угруповання 
міжвоєнного періоду 

Кафедра української 
літератури ім. акад. 

М. Возняка 
Неологія і неографія Кафедра українського 

прикладного мовознавства 
Політична комунікація як взаємодія 
мови і політики 

Кафедра загального 
мовознавства 

Сучасні тенденції розвитку фольклору Кафедра української 
фольклористики ім. акад. 

Ф.Колесси 
Українська література ХХ ст.: ключі до 
постколоніалізму 

Кафедра теорії літератури і 
порівняльного 

літературознавства 
2 Український романтизм у європейському 

контексті 
Кафедра української 

фольклористики ім. акад. 
Ф.Колесси 

Синтаксична фразеологія Кафедра української мови ім. 
проф. І.Ковалика 

Естетична комунікація Кафедра загального 
мовознавства 

Історія українського літературознавства Кафедра теорії літератури і 
порівняльного 

літературознавства 
4 Магістерський семінар зі спеціалізації Кафедра теорії літератури і 

порівняльного 
літературознавства 

Магістерський семінар зі спеціалізації Кафедра української мови ім. 
проф. І.Ковалика 

Магістерський семінар зі спеціалізації Кафедра української 
літератури ім. акад. 

М. Возняка 
Магістерський семінар зі спеціалізації Кафедра загального 

мовознавства 
Магістерський семінар зі спеціалізації Кафедра української 

фольклористики ім. акад. 
Ф.Колесси 

 
 

Магістратура І курс 
Напрям підготовки (спеціальність) 014 Середня освіта – Українська мова і 

література   
 

Блок Вибіркова дисципліна кафедра 
1 Літературні групи та угруповання  Кафедра української 



міжвоєнного періоду літератури ім. акад. 
М. Возняка 

Неологія і неографія Кафедра українського 
прикладного мовознавства 

2 Історія українського літературознавства Кафедра теорії літератури і 
порівняльного 

літературознавства 
4 Магістерський семінар зі спеціалізації Кафедра української мови ім. 

проф. І.Ковалика 
 

 
Магістратура І курс 

Напрям підготовки (спеціальність) 035 Філологія – 035.03 Слов’янські мови та 
літератури: Польська, чеська, словацька, хорватська, російська мова та 

література 
 

Блок Вибіркова дисципліна кафедра 
1 Третя слов’янська мова Кафедра слов’янської 

філології ім. І.Свенцінцького 
Освіта і педагогічна думка Польщі Кафедра польської філології 

2 Теоретичні питання слов’янського 
мовознавства 

Кафедра слов’янської 
філології ім. І.Свенцінцького 

Польське медійне мовлення Кафедра польської філології 
4 Магістерський семінар зі спеціалізації Кафедра слов’янської 

філології ім. І.Свенцінцького 
Магістерський семінар зі спеціалізації Кафедра польської філології 

 
 

Магістратура І курс 
Напрям підготовки (спеціальність) 035.06  Східні мови та літератури (Арабська, 

перська, японська мова та література) 
 

Блок Вибіркова дисципліна кафедра 
1 Актуальні проблеми перекладознавства Кафедра сходознавства ім. 

проф. Я.Дашкевича 
2 Актуальні проблеми української 

граматики 
Кафедра української мови ім. 

проф. І.Ковалика 
4 Магістерський семінар зі спеціалізації Кафедра сходознавства ім. 

проф. Я.Дашкевича 
 

 
 
 

 


