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№ 

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. Вовчак 

А.С. 

Кафедра української 

фольклористики ім. акад. 

Ф. Колесси 

Мета курсу: ознайомити студентів з основними 

аспектами міфологічної світоглядної системи 

українців: 

 передумовами виникнення й джерелами 

міфологічного світосприйняття; 
 особливостями формування й семантикою 

українських міфологічних (українські 

язичницькі божества доби Руської держави) 

та демонологічних (демонічні істоти у 

віруваннях українців ХІХ–ХХІ 

століть)  уявлень; 
 трансформаціями, яких зазнав старий 

поганський світогляд під впливом 

християнізації України; 
 сучасним побутуванням 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, як відомо, 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.  Ігрові методики в навчанні 

(на прикладі польської мови) 

Доц. 

Ніколайчук 

Х.М.  

 

Кафедра польської 

філології 

Курс «Ігрові методики в навчанні (на прикладі 

польської мови)» належить до циклу дисциплін 

вільного вибору студентів (гуманітарного та 

соціально-економічного спрямування) студентів 

усіх факультетів 2 року навчання (І семестр) 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка (бакалаврат). Курс передбачає 

ігровий підхід до вивчення основ польської мови. 

Починаючи від алфавіту, в ігровій формі студент 

поступово опанує навички читання та розуміння 

польських текстів, засвоїть граматичні 

конструкції та лексику, необхідні для творення 

власних усних чи письмових текстів у типових 

комунікативних ситуаціях. Перевагою цього 

предмета є застосування ігрових прийомів, які 

стимулюють пізнавальну та творчу активність 

студентів. Інтерактивний характер мають також 

лекційні заняття, на яких пояснення теоретичних 

аспектів, зокрема граматики польської мови, 

супроводжується грою та взаємодією всіх 

учасників навчального процесу. Пропоновану і 

освоювану методику навчання через гру студент 

може запозичувати для вивчення інших мов та 

дисциплін і в майбутній власній дидактичній 

діяльності. 

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.  Назвотворчість Доц. 

Челецька М. 

М. 

Кафедра теорії 

літератури та 

порівняльного 

літературознавства 

Курс розраховано на всіх, хто хоч трохи 

задумувався, яку роль відіграє заголовок у тексті, 

а також розповість про секрети назвотворчості: 

про те, як навчитися маніпулювати заголовками, 

підзаголовками, епіграфами, присвятами до 

текстів різних стилів, жанрів і навіть різних видів 

мистецтв; як справити найефективніше враження 

на свого читача з першого ж його погляду на 

текст! 

Такий курс буде цікавим не тільки для філологів-

літературознавців, а й для мовознавців, 

журналістів, філософів, мистецтвознавців і 

просто тим, хто любить розгадувати таємниці 

слова. 



У курсі буде використано цікаві медіа- та аудіо-

матеріали. 

8.  Львів і його мова 

 

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.  Українська мова у викликах 

ХХ – ХХ століття 

Доц. 

Добосевич 

У.Б. 

Кафедра української 

мови ім. проф. 

І. Ковалика 

Мета курсу – окреслити основні мовотворчі 

процеси в Україні та діаспорі у період ХХ – 



початку ХХІ ст. у контексті історичних та  

суспільно-політичних подій. 

Завдання: 

 з’ясувати тенденції  розвитку літературної 

мови через призму історичних подій,  

 проаналізувати основні засади різних 

виявів мовної політики та особливості її 

реалізації упродовж вказаного періоду, 

 виявити роль особистості у мовотворчих 

процесах, 

  роглянути різні редакції українського 

правопису, випрацювані у ХХ – ХХІ ст., в аспекті 

конструктивних/деструктивних нормативних 

процесів, 

 простежити за особливостями 

функціонування української мови в діаспорі.  

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.  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. 

7.  Мова і культура Польщі Асист. к.ф.н. 

Стефанишин 

Ю.М. 

Кафедра польської 

філології 

«Мова і культура Польщі» є дисципліною вільного 

вибору, що належить до циклу 

загальноуніверситетських дисциплін гуманітарного 

та соціально-економічного спрямування для 

студентів 2 року навчання (ІІ семестр). До 

проходження курсу запрошуємо слухачів, що 

володіють базовими знаннями з польської мови як 

іноземної на рівні А1 – вміють читати й писати, а 

також висловлюватись польською мовою на 

найпростіші популярні теми, відповідно до певної 

комунікативної ситуації. Подальше ознайомлення з 

польською мовою в межах пропонованого курсу 

(рівень А2-В1) відбуватиметься крізь призму 

основних понять і відомостей про історію, а також 

матеріальну й духовну культуру Польщі – від 

Середньовіччя до сучасності, зокрема про видатних 

діячів і досягнення науки, освіти, мистецтва, 

літератури, про польські звичаї і традиції, 

національну кухню тощо. 

 


