
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

Спеціальність 035 Філологія 

Освітньо-наукова програма «Філологія» 

 
Назва дисципліни 

(кількість 

кредитів,  

семестр)  

Назва 

змістових модулів / 

ПІБ викладача 

Анотація Форма 

підсумкового 

контролю 

Примітки 

Вибірковий блок «Загальне мовознавство»  

Актуальні питання 

загального 

мовознавства 

(5 кредитів, 

3 семестр) 

проф. Буніятова І. Р., 

проф. Махачашвілі Р.К., 

проф. Колесник О.С. 

Дисципліни спеціалізованого вибіркового блоку «Загальне мовознавство» 

передбачають вивчення загальнотеоретичних проблем мови і мовознавства; 

лінгвістичних методів, напрямів і шкіл; аналіз проблем внутрішньої структури 

мов світу; зв’язок мовознавства з іншими науками. У межах цього проблемного 

поля вивчаються змістові модулі, які актуалізують й окреслюють вектори 

дослідження загальних закономірностей функціонування та історичного 

розвитку мов; дослідження відношень мови і свідомості; мови і суспільства; 

дослідження різних аспектів мовної діяльності.  

Мета вивчення дисциплін спеціалізованого вибіркового блоку: вивчення 

загальних засад мовознавства як науки, історичних джерел та детермінант 

її розвитку, екстраполяція історичного досвіду на сучасні мовні явища. 

Поняттєве поле: загальне мовознавство, методологія лінгвістичного 

дослідження, модель лінгвістичного дослідження, мовознавчий дискурс. 

Залік 

 

З шести 

вибіркових 

блоків 

аспірант 

обирає 

один. 

Вибір 

наукового 

семінару  

(3 кредити)  

з інших 

вибіркових 

блоків 

ОНП. 

Науковий семінар із 

загального 

мовознавства 

(12 кредитів) + 

3 кредити – вибір 

семінару з іншого 

вибіркового блоку 

(15 кредитів, 

4,5 семестр) 

Корпусна лінгвістика 

проф. Колесник О.С., 

проф. Махачашвілі Р.К. 

Залік 

Неолінгвістика 

проф. Махачашвілі Р.К. 
Залік 

Контрастивна 

лінгвістика 

проф. Колесник О.С. 

Залік 

Лінгвоуніверсологічна 

міфосеміотика 

проф. Колесник О.С. 

Залік 

Вибірковий блок «Германські мови»  

Актуальні питання 

германістики 

(5 кредитів, 

3 семестр) 

проф. Махачашвілі Р.К. Дисципліни спеціалізованого вибіркового блоку «Германські мови» 

передбачають вивчення загальнотеоретичних проблем германського 

мовознавства і специфіки окремих германських мов у їх історичному розвитку, 

взаємозв’язків германських мов, міжмовні контакти і запозичення. У межах 

цього проблемного поля вивчаються змістові модулі, які актуалізують 

й окреслюють вектори дослідження наукових концепцій у германському 

мовознавстві; лексикологію, термінологію, фразеологію, семантику, 

Залік 

Науковий семінар із 

германських мов 

(12 кредитів) + 3 

Корпусна лінгвістика 

проф. Колесник О.С., 

проф. Махачашвілі Р.К. 

Залік 



кредити – вибір 

семінару з іншого 

вибіркового блоку 

(15 кредитів, 

4,5 семестр) 

Давні мови світу 

проф. Колесник О.С. 

лексикографію германських мов; стилістику і поетику германських мов, 

культура мови; соціолінгвістичні і психолінгвістичні аспекти дослідження 

германських мов; діалектологію і лінгвогеографію германських мов; історію 

германських мов (народних і літературних).  

Мета вивчення дисциплін спеціалізованого вибіркового блоку: вивчення 

загальних засад мовознавства як науки, історичних джерел та детермінант 

розвитку германських мов, екстраполяція історичного досвіду на сучасні мовні 

явища. 

Поняттєве поле: германські мови, мовознавство, методологія лінгвістичного 

дослідження, модель лінгвістичного дослідження, мовознавчий дискурс. 

Залік 

Лінгвоуніверсологічна 

міфосеміотика 

проф. Колесник О.С. 

Залік 

Вибірковий блок «Теорія літератури» 

Актуальні питання 

теорії літератури 

(5 кредитів, 

3 семестр) 

доц. Жигун С.В. Дисципліни спеціалізованого вибіркового блоку «Теорія літератури» 

передбачають вивчення найзагальніших закономірностей літературно-

художньої творчості, її своєрідності; філологічні та супутні методології 

інтерпретації тексту і проблеми герменевтики. У межах цього проблемного 

поля вивчаються змістові модулі, які актуалізують й окреслюють вектори 

дослідження проблем літературної генології; розробка теорій автора, 

твору/тексту; студії з поетики та літературознавчої стилістики на всіх рівнях 

макро- і мікро-, в аспектах динаміки/статики, діахронії/синхронії. 

Мета вивчення дисциплін спеціалізованого вибіркового блоку: вивчення 

загальних засад літературознавства як науки, історичних джерел та детермінант 

розвитку теорії літератури, екстраполяція історичного досвіду на сучасні 

теоретико-літературні дослідження. 

Поняттєве поле: літературознавство, теорія література, методологія теоретико-

літературного дослідження, модель 

Залік 

Науковий семінар із 

теорії літератури 

(12 кредитів) + 

3 кредити – вибір 

семінару з іншого 

вибіркового блоку 

(15 кредитів, 

4,5 семестр) 

Міфопоетика:  

теоретичні студії 

проф. Бондарева О.Є., 

доц. Євтушенко С.О. 

Залік 

Літературна генерика, 

генологія, 

інтерсеміотика 

проф. Бровко О.О. 

Залік 

Студії з 

літературознавчої 

стилістики 

проф. Козлов Р.А. 

Залік 

Проблеми прагматики 

художнього тексту 

проф. Брацкі А.С., 

проф. Козлов Р.А. 

Залік 

Вибірковий блок «Українська література» 

Актуальні питання 

української 

літератури 

(5 кредитів, 

доц. Башкирова О.М. Дисципліни спеціалізованого вибіркового блоку «Українська література» 

передбачають вивчення закономірностей розвитку української літератури від 

давнини до сучасності. У межах цього проблемного поля вивчаються змістові 

модулі, які актуалізують й окреслюють вектори дослідження особливостей 

Залік 



3 семестр) українського літературного процесу різних культурно-історичних епох та 

специфіки функціонування української літератури,  аналіз художніх напрямів і 

течій, стильових явищ, дослідження актуальних проблем генології, поетики 

художнього тексту.  

Мета вивчення дисциплін спеціалізованого вибіркового блоку: вивчення 

загальних засад літературознавства як науки, історичних джерел та детермінант 

розвитку історії української літератури, екстраполяція історичного досвіду на 

сучасні літературно-мистецькі реалії. 

Поняттєве поле: літературознавство, українська література, методологія 

історико-літературного дослідження, модель історико-літературного 

дослідження, історико-літературний дискурс. 

Науковий семінар з 

української 

літератури 

(12 кредитів) + 

3 кредити – вибір 

семінару з іншого 

вибіркового блоку 

(15 кредитів, 

4,5 семестр) 

Міфокритика 

проф. Бондарева О.Є. 

доц. Євтушенко С.О. 

Залік 

Літературна генерика, 

генологія, 

інтерсеміотика 

проф. Бровко О.О. 

Залік 

Студії з 

літературознавчої 

стилістики 

проф. Козлов Р.А. 

Залік 

Тенденції сучасної 

української літератури 

проф. Вірченко Т.І. 

Залік 

Вибірковий блок «Українська мова» 

Актуальні питання 

лінгвоукраїністики 

(5 кредитів, 

3 семестр) 

проф. Вінтонів М.О. Дисципліни спеціалізованого вибіркового блоку «Українська мова» 

передбачають вивчення загальнотеоретичних проблем мови і мовознавства; 

лінгвістичних методів, напрямів і шкіл; аналіз проблем внутрішньої структури 

мов світу; зв’язок мовознавства з іншими науками. У межах цього проблемного 

поля вивчаються змістові модулі, які актуалізують й окреслюють вектори 

дослідження загальних закономірностей функціонування та історичного 

розвитку мов; дослідження відношень мови і свідомості; дослідження 

відношень мови і суспільства; дослідження різних аспектів мовної діяльності.  

Мета вивчення дисциплін спеціалізованого вибіркового блоку: вивчення 

загальних засад мовознавства як науки, історичних джерел та детермінант її 

розвитку, екстраполяція історичного досвіду на сучасні мовні явища. 

Поняттєве поле: лінгвоукраїністика, методологія лінгвістичного дослідження, 

модель лінгвістичного дослідження, мовознавчий дискурс. 

Залік 

Науковий семінар 

(12 кредитів) + 

3 кредити – вибір 

семінару з іншого 

вибіркового блоку 

(15 кредитів, 

4,5 семестр) 

Корпуси текстів та 

електронні 

лексикографічні 

системи 

проф. Вінтонів М.О. 

Залік 

Методи і прийоми 

порівняльно-

історичного вивчення 

мов 

доц. Видайчук Т.Л. 

Залік 

Лінгвосеміотика 

доц. Саєвич І.Г. 
Залік 



Мовна політика в 

полілінгвальному 

просторі 

Доц. Доценко О.Л. 

 Залік 

Вибірковий блок «Порівняльне літературознавство» 

Актуальні питання 

порівняльного 

літературознавства 

(5 кредитів, 

3 семестр) 

проф. Брацкі А.С Дисципліни спеціалізованого вибіркового блоку «Порівняльне 

літературознавство» передбачають актуалізацію дослідження літературних 

ареалів, епох, літературно-історичних напрямів, художньо-естетичних систем, 

шкіл, тенденцій, стилю й поетики (мікро- та макро-) творчості окремих 

письменників, аналіз функціонування окремих галузей порівняльного 

літературознавства в їх синхронії та діахронії. У межах цього проблемного поля 

вивчаються навчальні дисципліни, які окреслюють вектори дослідження  

міжлітературних взаємин всіх рівнів. 

Мета вивчення дисциплін спеціалізованого вибіркового блоку: вивчення 

загальних засад літературознавства як науки, історичних джерел та детермінант 

розвитку порівняльного літературознавства, екстраполяція історичного досвіду 

на сучасні літературно-мистецькі реалії. 

Поняттєве поле: порівняльне літературознавство, методологія компаративного 

дослідження, між-літературні взаємини, модель компаративного дослідження, 

порівняльно-історичний дискурс. 

Залік 

Науковий семінар з 

порівняльного 

літературознавства 

(12 кредитів) + 

3 кредити – вибір 

семінару з іншого 

вибіркового блоку 

(15 кредитів, 

4,5 семестр) 

Міфологічні  сценарії в 

художньому дискурсі 

доц. Вишницька Ю.В. 

Залік 

Літературна генерика і 

генологія: діахронний 

зріз 

проф. Гальчук О.В. 

Залік 

Українська література 

в контексті світової 

проф. Гальчук О.В 

Залік 

Інтермедіальність 

та інтерсеміотичність 

доц. Бітківська Г.В. 

Залік 

 


