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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.  Слов’янські регіональні 

(міноритарні) мови: правовий 

статус, стабілізованість. 

Ст. викл. 

Лазор О.Я. 

Кафедра слов’янської 

філології ім. проф. 

І. Свєнціцького 

Курс передбачає висвітлення 

питань, пов’язаних з поділом слов’янських мов 

на мови націй та мовні утворення, що 

перебувають поза цим списком; з поділом 

слов’янських міноритарних мов на острівні та 



периферійні; з існуванням літературних та не 

стандартизованих слов’янських міноритарних 

мов; з ієрархічністю відношень 

між слов’янськими національними 

літературними мовами та міноритарними 

літературними мовами; з ареалами локалізації 

слов’янських міноритарних мов та їх генетичною 

спорідненістю. 

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.  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. 

7.  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.  



8.  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.  

9.  Польська мова бізнесу Доц. Бундза 

І.В. 

Кафедра польської 

філології 

«Польська мова бізнесу» є дисципліною вільного 

вибору, що належить до циклу 

загальноуніверситетських дисциплін 

гуманітарного та соціально-економічного 

спрямування для студентів ІІI року навчання (І 

семестр). Слухачами можуть бути особи, що 

володіють знаннями з польської мови як 

іноземної на рівнях А1-А2 і вище. У межах курсу 

заплановано вивчення бізнес-польської мови у 

таких аспектах, як: розуміння на слух, читання з 

розумінням, писання, говоріння. Дисципліна 



передбачає опанування основних принципів та 

вимог до написання та оформлення 

інформаційних текстів і ділових бізнес-

документів (лист, оголошення, заява тощо), а 

також заповнення бланків (анкета з 

персональними даними, акт рекламації тощо). 

Лекційні години передбачають також 

ознайомлення зі специфікою польської культури 

мовлення у веденні бізнесу. Програму курсу 

складено з урахуванням вимог сертифікаційного 

іспиту з польської мови як іноземної. 

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.  Art-критика non-stop Доц. 

Челецька 

М.М. 

Кафедра теорії літератури 

та порівняльного 

літературознавства 

У курсі буде здійснено огляд сучасної літератури 

з погляду різних підходів сучасних українських 

критиків (на прикладі публікацій у літературних 

часописах, на актуальних інтернет-сайтах, 

рецензій і відео-оглядів у YouTube-, Instagram-, 

Telegram-каналах відомих книжкових блогерів 

чи й, можливо, на інших соцмережних 

платформах), а також з можливістю презентацій 

власних блогерівських пропозицій чи каналів.  

Мета курсу – визначити читацькі інтереси та 

пріоритети у сучасній українській культурі та 

сформувати навички критичного мислення, 

розкрити секрети естетичної критики з погляду 

назвотворчості та есеєзнавства. 

Курс буде цікавим не тільки для філологів-

літературознавців, а й журналістам, 

мистецтвознавцям, літераторам і всім, хто хоч 

трохи цікавиться сучасною літературою. 

У курсі буде використано цікаві медіа- та аудіо-

матеріали. 

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 

Сходу 

Доц. 

Стельмах 

М.Ю.  

Кафедра сходознавства 

ім. проф. Я. Дашкевича 

Предметом курсу є основні історичні і культурні 

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.  Література 

багатокультурного Львова 

Доц. 

Сливинський 

О.Т. 

Кафедра польської 

філології 

«Література багатокультурного Львова» є 

дисципліною вільного вибору, що належить до 

циклу загальноуніверситетських дисциплін 

гуманітарного та соціально-економічного 

спрямування для студентів IІІ року навчання (ІІ 

семестр). Курс покликаний показати львівський 

«міський текст», що писався багатьма мовами, 

але залишається цілісним і нерозривно 

пов’язаним із містом. Особливий акцент у 

процесі вивчення дисципліни робиться на 

аспекті транскультурності, тобто на контактах і 

взаємовпливах різних національних літератур, 

що творилися у Львові, а також на тотожностях й 

відмінностях образів міста, що поставали в 

контексті різних літературних традицій. Окрема 



увага присвячена авторам різних 

національностей, які тісно пов’язані з нашим 

містом, але досі перебувають на марґінесі 

канонів своїх національних літератур. Курс 

ознайомлює студентів з найважливішими 

етапами розвитку літератури у Львові, життям і 

творчістю українських, польських, єврейських, 

німецьких, австрійських письменників різних 

епох, які мешкали в місті і брали участь у 

творенні його культурного середовища. 

 

 


