
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

освітньо-наукової програми «Філологія» 

Здобувачам вищої освіти першого року навчання вибрати  

одну дисципліну із блоку 1 та одну дисципліну із блоку 2 

Блок 1 

Назва дисципліни Прикладна фонетика 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладач 
кандидат філологічних наук, викладач 

Вербовецька Оксана Степанівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра загального мовознавства і слов’янських 

мов 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Pryk

ladna_fonetyka.pdf 

Анотація дисципліни 

Предметом вивчення прикладної фонетики є 

мовленнєві технології, спрямовані на автоматичне 

синтезування і розпізнавання мовлення. Мета 

дисципліни – удосконалити знання про звукові 

механізми продукування та розпізнавання 

мовлення, традиційні та нетрадиційні системи 

письма. На основі даних прикладної фонетики 

створюються або вдосконалюються системи 

письма; лінгвістичні відомості, отримані в 

результаті фонетичних досліджень, практично 

використовуються і в інших сферах людської 

діяльності. 



Назва дисципліни 

Категорія особового імені: лінгвістичні 

параметри 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладач 
кандидат філологічних наук, доцент  

Свистун Ніна Олександрівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра загального мовознавства і слов’янських 

мов 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Kate

horiia_osobovoho_imeni_linhvistychni_parametry.pdf 

Анотація дисципліни 

Курс «Категорія особового імені: лінгвістичні 

параметри» має за мету ознайомлення здобувачів із 

найновішими теоретичними досягненнями у галузі 

дослідження власних імен як знаків ідентифікації 

та індивідуалізації осіб; оволодіння практичними 

уміннями і навичками здійснювати аналіз імен 

певної території за кількісно-якісним методом, 

виявляти організацію іменникá, його статистичну 

структуру, темпи та причини оновлення, 

особливості функціонування; здійснювати аналіз 

родинного іменникá. 

 



Назва дисципліни 

Релігійний стиль у сучасній лінгвістичній 

парадигмі 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладач 
кандидат філологічних наук, доцент  

Петришина Ольга Ігорівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра української мови та методики її навчання 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Reli

hiinyi_styl_u_suchasnii_linhvistychnii_paradyhmi.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета курсу: розкрити виражальний потенціал 

релігійного стилю як окремого функціонального 

різновиду сучасної української літературної мови. 

Завдання: аналізувати проблеми виокремлення, 

конститутивні ознаки, історію становлення 

релігійного стилю з погляду класичних та новітніх 

дослідницьких підходів; розв’язувати проблеми 

жанрово-стильової диференціації, різноаспектного 

вивчення релігійної лексики та образної системи 

релігійних текстів, їхнього значення для 

християнського світосприймання. 

 

  



Назва дисципліни 

Література як простір міжкультурної 

комунікації 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор 

Лановик Мар’яна Богданівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Liter

atura_yak_prostir_mizhkulturnoi_komunikatsii.pdf 

Анотація дисципліни 

У сучасному глобалізованому світі важливо 

усвідомлювати національні мову, літературу, 

культуру в цілому як частку світового комплексу 

взаємодій. Розуміння співвідношення мистецьких 

традицій Заходу і Сходу, літератур різних країн і 

континентів, міжнаціональних взаємин є 

невід’ємною складовою формування професійного 

філолога. Мета дисципліни «Література як простір 

міжкультурної комунікації» – сформувати уявлення 

про літературу як складову частину культурно-

духовного процесу у світовому просторі взаємодій.  

 



Назва дисципліни Жанрова система української літератури 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор  

Ткачук Микола Платонович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Zhan

rova_systema_ukrainskoi_literatury.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни – вивчення теоретико-

методологічного підґрунтя жанрової типології, 

еволюції жанрових систем, поглиблення  розуміння 

жанрово-стильової системи української літератури, 

здатність до систематизації та критичного аналізу 

інформації з різних джерел; розуміння теоретичних 

і практичних проблем історії та теорії літератури, 

оволодіння термінологією з досліджуваного 

наукового напряму; формування здатності 

застосовувати сучасні наукові досягнення у 

викладацькій діяльності. 

 



Назва дисципліни Міф і наратив у фольклорній традиції 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, доцент Лабащук Оксана 

Василівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Mif_

i_naratyv_u_folklornii_%20tradytsii.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міф і 

наратив у фольклорній традиції» є формування у 

здобувачів кваліфікації доктор філософії 

«Філологія» таких компетентностей: здатність до 

пошуку, систематизації та критичного аналізу 

інформації з різних джерел; здатність розв’язувати 

широке коло проблем і завдань у галузі філології 

на основі розуміння їх природи, чинників упливу, 

тенденцій розвитку, з використанням теоретичних 

та експериментальних методів. 

 

 



Назва дисципліни Педагогічна антропологія 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладач 
доктор педагогічних наук, професор 

Кондрацька Людмила Анатоліївна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра музикознавства та методики музичного 

мистецтва   

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Peda

hohichna_antropolohiia.pdf 

Анотація дисципліни 

 

Мета пропонованого курсу – запрошення філолога-

дослідника і викладача до здобуття компетентності 

у проведенні гуманітарної експертизи в контексті 

антропологічного зрушення у постнекласичній 

філології, тобто її переходу від есенціальної до 

перформативної парадигми. Зміст дисципліни 

ґрунтується на мережевій логіці концептфронтиру 

– мультимодальній і диверсифікованій інтеграції 

всіх існуючих когнітивних схем системи «реальної 

віртуальності», створюваної сучасними ЗМІ та 

інтернет-технологіями. 

 



Блок 2  

Назва дисципліни 

Динаміка лексичних норм   української 

літературної мови 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор  

Струганець Любов Василівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра української мови та методики її навчання 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Dyn

amika_leksychnykh_norm_ukrainskoi_literaturnoi_mo

vy.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета курсу – забезпечити засвоєння теоретичних 

знань і вироблення стійких практичних навичок з 

аналізу динаміки лексичних норм  української 

літературної мови: удосконалити здатність до 

пошуку, систематизації та критичного аналізу 

інформації з лексикографічних праць; виробити 

здатність збирати дані для філологічного 

дослідження, зокрема інтерпретувати комплекс 

параметрів лексики української літературної мови; 

сформувати здатність до генерування нових ідей на 

основі вивчення змін словникового складу. 



Назва дисципліни Дискурсологія 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
кандидат філологічних наук, доцент  

Бабій Ірина Михайлівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра загального мовознавства і слов’янських 

мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Dysk

ursolohiia.pdf 

Анотація дисципліни 

 

Мета –  забезпечення засвоєння теоретичних знань 

із курсу «Дискурсологія», ознайомлення з 

поняттям дискурсу та типологією дискурсів у 

сучасній науковій парадигмі, ознаками й 

особливостями формування різних видів дискурсу. 

Курс передбачає також розгляд текстотворення і 

текстосприйняття, ознайомлення з сучасними 

тенденціями аналізу тексту; формування у слухачів  

здатності до реалізації завдань міждисциплінарних 

філологічних досліджень, до лінгвокреативної 

діяльності в науково-інноваційній сфері.    

 



Назва дисципліни Українська регіональна література 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
кандидат філологічних наук, доцент  

Данилевич Марія Миколаївна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Ukra

inska_rehionalna_literatura.pdf 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з 

особливостями розвитку української літератури в 

умовах пограниччя і середовища різних культур, 

досвіду різних історичних та етнічних регіонів. 

Головним завданням курсу є засвоєння основних 

концепцій регіональної літератури, її теоретичних і 

практичних проблем, поглиблення знань з історії 

розвитку та сучасного стану, оволодіння 

термінологією з наукового напряму, розкриття 

закономірностей розвитку літератури 

Тернопільщини від найдавніших часів до 

сучасності. 

 



Назва дисципліни Методологічні парадигми літературознавства 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор 

 Лановик Мар’яна Богданівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Meto

dolohichni_paradyhmy_literaturoznavstva.pdf 

Анотація дисципліни 

Для формування та розвитку компетентного 

філолога-літературознавця надважливим 

завданням постає володіння новітніми 

методологіями, що є базовими і для написання 

наукової роботи, і для викладання філологічних 

дисциплін. Мета дисципліни «Методологічні 

парадигми літературознавства» – оволодіти 

основними методами сучасної літературознавчої 

науки. Предмет навчальної дисципліни – 

літературознавчі парадигми та методи вивчення 

літератури у межах кожної із них. 

 

 



Назва дисципліни Теорія фольклору 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, доцент  

Лабащук Оксана Василівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Teor

iia_folkloru.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у 

здобувачів компетентностей розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі філології; здобуття 

глибинних знань у галузі фольклористики, 

засвоєння основних концепцій, розуміння 

теоретичних і практичних проблем, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового 

напряму; здатність збирати дані для філологічного 

дослідження, систематизувати та інтерпретувати 

їх, за допомогою викорстання наукового апарату 

фольклористики та суміжних дисциплін. 

 

 



Назва дисципліни Цифрові наукові комунікації 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор педагогічних  наук, професор  

Цідило Іван Миколайович 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра  комп’ютерних технологій 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Tsyf

rovi_naukovi_komunikatsii.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета курсу – ознайомити молодих учених з 

основними складниками наукової комунікації, 

новітніми трендами та технологіями, секретами 

ефективної роботи з інформацією тощо, а також 

одержати  необхідні  навики для здійснення 

наукової діяльності. Після завершення курсу 

молодий науковець зможе застосовувати сучасні 

практики та пошукові техніки для роботи з 

науковими джерелами, використовувати 

універсальні та спеціалізовані інформаційні 

ресурси, сучасні вебзастосунки для різних етапів 

дослідження та ін. 

 

 



Здобувачам вищої освіти другого року навчання вибрати  

одну дисципліну із блоку 3 та одну дисципліну із блоку 4 

 Блок 3  

Назва дисципліни 

Мовна особистість  як національний і 

соціокультурний феномен 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор  

Струганець Любов Василівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра української мови та методики її навчання 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Mov

na_osobystist_yak_natsionalnyi_i_sotsiokulturnyi_fen

omen.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни «Мовна особистість як 

національний і соціокультурний феномен» – 

удосконалити мовнокомунікативну компетентність 

здобувача вищої освіти:  поглибити знання в галузі 

філології, що стосуються поняття «мовна 

особистість» як ключового у психолінгвістиці, 

соціолінгвістиці, комунікативній лінгвістиці, 

прагмалінгвістиці; сформувати здатність до 

лінгвокреативної діяльності в науково-

інноваційній сфері,  до викладацької діяльності в 

межах спеціальності «Філологія». 

 



Назва дисципліни Полемічна традиція в українській літературі 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор  

Поплавська Наталія Миколаївна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра журналістики  

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Pole

michna_tradytsiia_v_ukrainskii_literaturi.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни «Полемічна традиція в 

українській літературі» – удосконалення фаховї 

компетентності філолога, поглиблення знань про 

процес становлення та розвитку  української 

полемічної традиції в контексті історичних, 

політичних та культурно-мистецьких подій. На 

прикладі творів унійних, католицьких, 

православних полемістів ХVI–XVII ст. 

досліджуються риторичні принципи, якими 

послуговувалися полемісти у різні часи, 

історичний контекст входження українського 

письменства в полемічний європейський простір. 

 



Назва дисципліни 

Література як простір міжкультурної 

комунікації 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор 

Лановик Мар’яна Богданівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Liter

atura_yak_prostir_mizhkulturnoi_komunikatsii.pdf 

Анотація дисципліни 

У сучасному глобалізованому світі важливо 

усвідомлювати національні мову, літературу, 

культуру в цілому як частку світового комплексу 

взаємодій. Розуміння співвідношення мистецьких 

традицій Заходу і Сходу, літератур різних країн і 

континентів, міжнаціональних взаємин є 

невід’ємною складовою формування професійного 

філолога. Мета дисципліни «Література як простір 

міжкультурної комунікації» – сформувати уявлення 

про літературу як складову частину культурно-

духовного процесу у світовому просторі взаємодій.  

 



Назва дисципліни Постколоніальні студії в літературознавстві 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор  

Лановик Зоряна Богданівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Post

kolonialni_studii_v_literaturoznavstvi.pdf 

Анотація дисципліни 

На сьогодні письменники із постколоніальних 

регіонів становлять потужний потенціал нової 

літератури. Тому надзвичайно актуальною для 

сучасної гуманітаристики є постколоніальна 

література, яка презентує культурно-історичний 

досвід поневолених націй. Мета дисципліни 

«Постколоніальні студії в літературознавстві» – 

цілісне теоретичне осмислення явища 

постколоніальної літературної традиції на 

сучасному етапі розвитку цивілізації у його 

багатогранному висвітленні на різних рівнях 

літературознавчого дискурсу. 

 



Назва дисципліни Семіотика народної культури 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, доцент  

Лабащук Оксана Василівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Semi

otyka_narodnoi_kultury.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 

формування у здобувачів глибинних знань у галузі 

фольклористики та семіотики культури, засвоєння 

основних концепцій, розуміння теоретичних і 

практичних проблем, історії розвитку та сучасного 

стану наукових знань у галузі семіотики народної 

культури, оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму; здатність 

збирати дані для філологічного дослідження, 

систематизувати та інтерпретувати їх, 

використовувати науковий апарат семіотики та 

суміжних дисциплін. 

 



Назва дисципліни Управління науковими проєктами 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор педагогічних наук, професор  

Гевко Ігор Васильович  

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра комп’ютерних технологій 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Upra

vlinnia_naukovymy_proiektamy.pdf 

Анотація дисципліни 

 

Мета дисципліни – формування у слухачів 

здатності планувати і здійснювати комплексні 

дослідження, зокрема і в міждисциплінарних 

галузях, на основі системного наукового світогляду 

із застосуванням сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій; здатність розробляти 

наукові проєкти та керувати ними; здатність до 

участі в роботі вітчизняних та міжнародних 

дослідницьких колективів; здатність планувати й 

організовувати професійну та науково-інноваційну 

діяльність у галузі філології. 

 

 



Блок 4 

Назва дисципліни Когнітивна лінгвістика та концептологія 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор  

Вільчинська Тетяна Пилипівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра загального мовознавства і слов’янських 

мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Koh

nityvna_linhvistyka_ta_kontseptolohiia.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою дисципліни «Когнітивна лінгвістика та 

концептологія» є розкрити науковий потенціал 

когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології, в 

яких функціонування мови розглядається як різновид 

пізнавальної діяльності, а когнітивні механізми та 

структури людської свідомості досліджуються через 

мовні явища.  Курс спрямований на вивчення 

теоретичних засад когнітивної лінгвістики та 

вироблення практичних навичок аналізу 

концептуальних одиниць із застосуванням сучасних 

інформаційних та комунікаційних технологій.          

 



Назва дисципліни Функціональна стилістика 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
кандидат філологічних наук, доцент   

Штонь Олена Петрівна  

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра української мови та методики її навчання 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Funk

tsionalna_stylistyka.pdf 

Анотація дисципліни 

Дисципліна покликана забезпечити засвоєння 

основних понять теорії стилістики і 

функціональної стилістики, виробити відповідні 

вміння і навички. Завдання курсу полягають в 

оволодінні стилістичною системою української 

мови; виробленні вмінь: визначати стилістичні 

ознаки мовних одиниць у науковому, офіційно-

діловому, публіцистичному, художньому, 

розмовному та конфесійному стилях;  створювати 

тексти в усіх стилях, підстилях і жанрах; оцінювати 

стилістичні можливості мовних засобів тощо.   

 

 



Назва дисципліни Жанрова система української літератури 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор  

Ткачук Микола Платонович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Zhan

rova_systema_ukrainskoi_literatury.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни – вивчення теоретико-

методологічного підґрунтя жанрової типології, 

еволюції жанрових систем, поглиблення  розуміння 

жанрово-стильової системи української літератури, 

здатність до систематизації та критичного аналізу 

інформації з різних джерел; розуміння теоретичних 

і практичних проблем історії та теорії літератури, 

оволодіння термінологією з досліджуваного 

наукового напряму; формування здатності 

застосовувати сучасні наукові досягнення у 

викладацькій діяльності. 

 

 



Назва дисципліни Літературознавство української діаспори 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
кандидат  філологічних наук, доцент  

Скуратко Тетяна Миколаївна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Liter

aturoznavstvo_ukrainskoi_diaspory.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни 

«Літературознавство української діаспори» – 

ознайомлення аспірантів із творчістю 

письменників української діаспори; забезпечення 

розуміння закономірностей та особливостей 

розвитку української еміграційної літератури; 

навчити аналізувати художні твори самостійно, 

виходячи із сьогоднішніх здобутків 

літературознавства, виявлення в них 

загальнолюдського, без політичної 

заангажованості; поглибити знання у галузі 

філології. 

 



Назва дисципліни Літературний процес і проблеми глобалізації 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, професор  

Лановик Зоряна Богданівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Liter

aturnyi%20_protses_i_problemy_hlobalizatsii.pdf 

Анотація дисципліни 

Для формування філолога-теоретика літератури 

першорядне значення має розуміння сучасного 

стану розвитку літератури та здатність до аналізу 

тих процесів, що відбуваються у культурно-

мистецькому дискурсі, породженого новітніми 

викликами ХХІ ст. Мета дисципліни 

«Літературний процес і проблеми глобалізації» – 

цілісне осмислення явища літературного процесу 

на сучасному етапі розвитку цивілізації, його 

специфіки та динаміки в умовах глобалізації. 

Предмет дисципліни – літературний процес на 

сучасному етапі. 

 



Назва дисципліни Міф і наратив у фольклорній традиції 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 
доктор філологічних наук, доцент  

Лабащук Оксана Василівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Mif_

i_naratyv_u_folklornii_%20tradytsii.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міф і 

наратив у фольклорній традиції» є формування у 

здобувачів кваліфікації доктор філософії 

«Філологія» таких компетентностей: здатність до 

пошуку, систематизації та критичного аналізу 

інформації з різних джерел; здатність розв’язувати 

широке коло проблем і завдань у галузі філології 

на основі розуміння їх природи, чинників упливу, 

тенденцій розвитку, з використанням теоретичних 

та експериментальних методів. 

 

 



Назва дисципліни Оніричні мотиви у фольклорі та літературі 

Освітньо-наукова 

програма 
Філологія 

Спеціальність 035 Філологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий ) рівень 

Викладачі 

доктор філологічних наук, професор  

Куца Ольга Павлівна,  

доктор філологічних наук, доцент  

Лабащук Оксана Василівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра теорії і методики української та світової 

літератури 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/Oni

rychni_motyvy_u_folklori_ta_literaturi.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – сформувати у 

здобувачів систему знань про концептуальні 

напрацювання сучасних учених у царині 

онірокритики, про поетику художнього онейросу, 

про джерела та основні мотиви сновізійного 

Франкового дискурсу, про зв’язок сновізійного 

матеріалу із еволюцією стилю І. Франка. Здобувачі 

матимуть можливість аналізувати оніричні образи, 

художні оніропростори, інтерпретувати змістове 

навантаження міфологем сну у художньому творі. 

 


