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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120, з них: 
Змістовий модуль «Методологія 

філологічних досліджень» – 2/60; 
Змістовий модуль «Крос-культурні 

і міждисциплінарні дослідження у 

філології» – 2/60 

Курс 1 1 

Семестр 1,2 1,2 

Кількість змістових модулів з розподілом: 2 2 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні  56 16 

Самостійна робота 64 104 

Форма підсумкового контролю Залікове оцінювання 

Змістовий модуль «Крос-культурні і міждисциплінарні дослідження у філології 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Самостійна робота 32 52 

Форма підсумкового контролю Залікове оцінювання 

 

2. Мета та завдання змістового модуля навчальної дисципліни 

Мета – дати уявлення про теоретичні основи крос-культурних та 

міждисциплінарних досліджень у філології. 

Завдання: 

 ознайомити слухачів з методологією крос-культурних та 

міждисциплінарних досліджень; 

 розкрити особливості крос-культурних та міждисциплінарних 

досліджень; 

 розвивати в аспірантів уміння застосування методології крос-

культурних та міждисциплінарних досліджень у підготовці власних наукових 

праць. 

 
Програмні 

компетентності 

Код Значення компетентності 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до 

генерування та обґрунтування нових ідей. 

ЗК 2 Здатність до пошуку, обробки, систематизації, аналізу та 

критичної оцінки інформації з різних джерел; критичного 

мислення; аналізу міждисциплінарних явищ та процесів; 

реалізації власного аксіологічного та наукового потенціалу. 



 

 

 

ЗК 8  Здатність до громадянської та соціальної активності й 

відповідальності. 

ЗК 9 Усвідомлення суспільної ваги моральних, культурних, 

наукових цінностей і шляхів їх збереження та примноження. 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1 Засвоєння й осмислення основних наукових концепцій, 

історії розвитку та сучасного стану філологічних знань, 

актуальних теоретичних і практичних проблем. 

Здатність аналізувати філологічні явища з погляду 

фундаментальних принципів і знань та на основі 

відповідних загальнонаукових методів. 

ФК2 Здатність планувати, обґрунтовувати та оцінювати 

філологічне дослідження та передбачати його результати. 

ФК 3 Здатність збирати дані для філологічного дослідження, 

науково систематизувати, аналізувати та інтерпретувати 

філологічні явища. 

ФК 4 Здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у 

галузі філології з використанням теоретичних та 

експериментальних методів. 

ФК 5 Здатність оперувати ґрунтовними лінгвістичними знаннями, 

зокрема в сфері  лінгвосеміотики, концептології, 

контрастивної лінгвістики, семантики; застосовувати різні 

види лінгвістичного аналізу. 

ФК 6 Здатність аналізувати твори різних родів, жанрів, стилів, 

національних літератур у теоретико-літературних, 

культурологічних та компаративних аспектах; 

демонструвати розуміння проблем літературної стилістики, 

сучасних тенденцій літературознавчої генерики і генології. 

ФК 7 Здатність аналізувати явища української літератури в 

діахронії та світовому контексті, визначати їхню специфіку, 

виявляти тенденції їх розвитку. 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті опрацювання змістового модуля «Крос-культурні і 

міждисциплінарні дослідження у філології» аспіранти повинні: 

бути компетентними у: визначенні виду застосованого методу; 

способах застосування крос-культурних та міждисциплінарних досліджень; 

алгоритмі формування умінь та навичок опрацювання наукових текстів та 

самостійного їх написання; 

мати компетентності: визначати метод наукового дослідження; 

застосувати крос-культурні та міждисциплінарні дослідження; застосовувати 

у власних наукових дослідженнях крос-культурні та міждисциплінарні 

підходи. 
Програмні результати навчання: 

 

Код Значення програмного результату 

ПРН-З-1 Демонструвати: 

знання в галузі гуманітаристики, зокрема філології: 

глибоке розуміння ролі науки, освіти і культури в розвитку цивілізації; 

знання філософії та методології науки; 

застосування філософських ідей і концепцій у власних дослідженнях; 



 

 

 

знання структури, форм і методів наукового пізнання, їхньої еволюції, 

методології наукових досліджень. 

ПРН-З-2 Виявляти глибокі теоретичні знання в обсязі, необхідному для розв’язання 

професійних і науково-дослідних завдань, зокрема: 

основних класичних і новітніх філологічних концепцій; 

фундаментальних праць з обраного напряму досліджень; 

змісту теоретичних і прикладних філологічних дисциплін; 

теоретичних і практичних проблем у галузі дослідження. 

ПРН-У-1 Аналізувати явища суспільного життя на основі системного наукового 

світогляду; 

пов’язувати конкретні завдання професійної та науково-інноваційної 

діяльності із загальнофілософськими проблемами; 

визначати міждисциплінарний характер наукових філологічних проблем. 

ПРН-У-2 Проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення наукових 

концепцій, підходів і поглядів у галузі дослідження; 

формулювати, обґрунтовувати та захищати власну наукову позицію та 

концепцію. 

ПРН-У-3 Обирати адекватну наукову методологію, запроваджувати сучасні методи 

наукових досліджень для розв’язання проблем і завдань філологічного 

дослідження.  

ПРН-У-4 Складати, обґрунтовувати та оцінювати план і дизайн філологічного 

дослідження, передбачати його результати. 

ПРН-У-11 Планувати, реалізовувати та оцінювати стратегії особистого 

самовдосконалення і саморозвитку як науковця.  

ПРН-С-1 Професійно, аргументовано, етично виважено і соціально відповідально 

пояснювати сутність конкретних філологічних явищ та пов’язаних з ними 

наукових проблем і власну думку щодо них.  

ПРН-С-2 Критично оцінювати наукові філологічні напрями, школи, підходи і методи 

на основі їх аналізу, порівняння і класифікації. 

 

 



 

 

 

4. Структура змістового модуля навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
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ч
н

і 

Змістовий модуль «Крос-культурні і міждисциплінарні дослідження у філології» 

Тема 1. Методологія науки 12 2 - - 10 

Тема 2. Герменевтика й теорія 

інтерпретації 
12 2 - - 10 

Тема 3. Марксистські літературні школи 16 2 2 - 12 

Тема 4. Теорія читацького відгуку: витоки 

і перспективи 

4 2 2 - - 

Тема 5. Феміністична критика й гендерні 

дослідження 

4 2 2 - - 

Тема 6. Постколоніальні студії як школа 

культурологічного аналізу 

4 2 2 - - 

Тема 7. Літературно-філософські 

концепції 

4 2 2 - - 

Тема 8. Інтермедіальна поетика 4 2 2 - - 

Разом за змістовим модулем 

«Крос-культурні і міждисциплінарні  

дослідження у філології»  

60 16 12  32 

 

Тематичний план для заочної форми навчання  

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
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ч
н

і 

Змістовий модуль «Крос-культурні і міждисциплінарні дослідження у філології» 

Тема 1. Методологія науки 30 2 2 - 26 

Тема 2. Літературно-філософські 

концепції 

30 2 2 - 26 

Разом за змістовим модулем «Крос-

культурні і міждисциплінарні  

дослідження у філології»  

60 4 4 - 52 

 



 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

«КРОС-КУЛЬТУРНІ І МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У 

ФІЛОЛОГІЇ» 

 

Лекція 1. Методологія науки 

Методологія науки та її місце в розвитку наукового пізнання. Проблема 

методу: гносеологічне підґрунтя, предмет, мета. Позатекстові і 

внутрітекстові методи літературознавства. Наукові теорії постпозитивізму. 

Наукова теорія Карла Поппера. Теорія парадигм Томаса Куна. Теорія 

дослідницьких програм Імре Лакатоша. Методологічний анархізм Пауля 

Фейєрабенда. 

Основні поняття теми: методологія, метод, аналіз, інтерпретація, 

пізнання. 

 

Лекція 2. Герменевтика й теорія інтерпретації  

Історичні засади герменевтики. Герменевтика ХІХ століття: 

Ф. Шлейермахер, В. Дільтей. Теоретичні засади герменевтики ХХ століття 

(Ф. Ніцше, М. Гайдеггер, Г.-Г. Гадамер, П. Рікер). Основні поняття (розуміння, 

інтерпретація, герменевтичне коло, метод). Герменевтика й рецептивна 

естетика. Дискусії про інтерпретацію: конфлікт інтерпретації (Рікер–Ніцше–

Маркс–Фройд), герменевтика й деконструкція (Гадамер–Дерида), есенціалізм і 

прагматизм (Еко–Рорті). Сучасні тенденції в герменевтиці. 

Основні поняття теми: розуміння, інтерпретація, герменевтичне коло, 

інтерпретація. 

 

Лекція 3. Марксистські літературні школи 

Актуалізація літературних теорій Д.Лукача та В.Беняміна. А. Грамші. 

Поняття гегемонії й владарювання. Франкфуртська школа: Т.Адорно. 

М. Горкгаймер. Ідеологічне несвідоме й інтерпеляція Л.Альтуссера. Новітні 

марксистські теорії Р.Вільямс, Т.Іглтон. Ф.Джеймісон. Стиль як «насилля». 

Відчуження й просвітництво. Ідеологія як «викривлена свідомість. 

Марксистські ідеї В. Юринця. 

Основні поняття теми: ідеологія, надбудова, відчуження, гегемонія, 

владарювання. 

 

Лекція 4. Теорія читацького відгуку: витоки і перспективи  

Вольфганг Ізер і феноменологія сприйняття. Джонатан Каллер і 

структуралістський підхід. Стенлі Фіш і риторичний підхід. Е.Д.Гірш-

молодший та етична герменевтика. Поняття значення (meaning) і значимість 

(significance). Девід Блейч і суб’єктивна критика. Символізація 

/ресимволізація. Психоаналітичний підхід Нормана Голланда. Рецептивні 

дослідження в українському літературознавстві. 

Основні поняття теми: горизонт сподівань, фікційність, значення і 

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=21109&pageid=15309
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=21109&pageid=15309
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=21109&pageid=15310
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=21109&pageid=15308
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=21109&pageid=15308
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=21109&pageid=14145
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=21109&pageid=14145


 

 

 

значимість, інтерпретація, інтенційність 

 

Лекція 5. Феміністична критика й гендерні дослідження  

Гендер як культурологічне поняття. Гендер і стать. Сконструйованість 

фемінного. Фемінізм і психоаналіз. Праці К. Міллет і Дж. Мітчелл. 

«Фемінність» / «маскулінність» як культурні концепти. Розрізнення понять 

«феміністичний», «жіночий». «фемінний». Е. Шовалтер і поняття 

андротексту, гінотексту. Поняття «жіноче письмо» Е. Сіксу. Символічне й 

семіотичне Ю. Крістевої. Поняття «соціальна кастрація». Квір-теорія. 

Феміністичний дискурс українського літературознавства. 

Основні поняття теми: гендер, жіноче письмо, пригнічення, 

андротекст, гінотекст. 

 

Лекція 6. Постколоніальні студії як школа культурологічного аналізу  

Постколоніалізм як теорія. Постколоніальне письмо. Ідеї децентрації й 

маргінальності, метаоповіді й ідеології. Ідеї Ф. Ліотара, Ф. Джеймісона, 

М. Фуко. «Орієнталізм» та «Культура й імперіалізм» Е. Саїда. Колективна 

однорідність. Поняття репрезентації, культурної гегемонії та стереотипів. 

Праці Г. Бгабги та Г. Співак. Імагологічні аспекти постколоніальних 

досліджень. Дослідження Є. Томпсон. Українські постколоніальні студії 

М. Павлишин, Я. Поліщук, Гр. Грабович та ін. 

Основні поняття теми: метрополія, внутрішня колонізація, 

імагологія, пригнічення, колонія. 

 

Лекція 7. Літературно-філософські концепції  

Літературна антропологія (Вольфганг Ізер). Інтерпретація і 

«виробництво присутності» (Ганс Гумбрехт). Теорія чуттєвого досвіду 

(Франклін Рудольф Анкерсміт). Література як форма політичного (Жак 

Ронсьер). Медіафілософія Вилема Флюссера. 

Основні поняття теми: літературна антропологія, чуттєвість, 

інтерпретація, медіа. 

 

Лекція 8. Інтермедіальна поетика 

Культурологічний поворот в літературознавстві. Порівняльний аналіз 

підходів до інтермедіальності. Поняття про синтез мистецтв. 

Інтертектуальність. Інтерсеміотичність. Інтермедіальність. Синергеника і її 

застосування в літературній теорії. 

Основні поняття теми: медіа, інтермедіальність, синегретика, 

інтерсеміотичність. 

 



 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна форма) 
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К
іл

ь
к
. 
о
д

и
н

и
ц

ь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у
 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  
  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
ви

д
 

1 Відвідування лекцій 1 8 8 

2 Відвідування практичних  занять 1 6 6 

3 Виконання завдань для самостійної роботи 10 5 50 

4 Робота на семінарських заняттях 10 6 60 

6 Написання реферату 15 1 15 

7 Максимальна кількість балів за видами 

поточного контролю 
139 

8 Коефіцієнт 139:100=1,39 

9 Загальний бал 100 

 
Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів  (заочна форма) 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 

2 Відвідування практичних  занять 1 2 2 

3 Виконання завдань для самостійної роботи 10 8 80 

4 Робота на семінарських заняттях 10 2 20 

6 Написання реферату 15 1 15 

7 Максимальна кількість балів за видами 

поточного контролю 
119 

8 Коефіцієнт 119:100=1,19 

9 Загальний бал 100 

 

 



 

 

 

6.2.  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

 «КРОС-КУЛЬТУРНІ І МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  У ФІЛОЛОГІЇ» 

 
Тема 1. Методологія науки  

1. Опрацювати наукову літературу з теми. 

2. Скласти словник основних понять теми. 

3. Скласти план, визначити провідну ідею, сформулювати основні положення 

одного з першоджерел власного наукового дослідження. 

 

Тема 2. Крос-культурні дослідження  

1. Опрацювати наукову літературу з теми. 

2. Скласти словник основних понять теми. 

3. Сформулювати тему та визначити структуру статті з наукової проблеми власного 

дослідження. 

 

Тема 3. Міждисциплінарні дослідження  

1. Опрацювати наукову літературу з теми. 

2. Скласти словник основних понять теми. 

3. Підготувати тези доповіді на наукову конференцію з проблеми власного 

наукового дослідження. 

 

Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи: 
Кількість балів Критерії оцінювання 

10 повне розкриття завдань та правильне виконання роботи 

8-9 недостатньо повне розкриття завдань чи не зовсім правильне 

виконання роботи 

5-7 неповне розкриття завдань чи частково правильне виконання 

роботи 

1-4 часткове розкриття завдань із суттєвими погрішностями у 

виконанні 

 

6.4. Форма проведення підсумкового контролю 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді залікового оцінювання за 

результатами поточної успішності (проміжного контролю) з усіх модулів 

дисципліни «Крос-культурні і міждисциплінарні дослідження у філології».  
 

6.5. Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100  

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 82-89  

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

С 75-81  

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 



 

 

 

D 69-74  

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

Е 60-68  

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FХ 35-59  

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
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«КРОС-КУЛЬТУРНІ І МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  У ФІЛОЛОГІЇ» 
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научного познания. – М.,1984. 
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науки. – М.,1994. 

9. Тулмин С. Человеческое понимание. – М., 1984. 

10. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986. 

Основна література: 
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ст. /За ред. М. Зубрицької. – Львів, 1996. 

5. Хима Г. Современные направления в литературоведении. К.: Четверта 

хвыля, 2000. – 180 с. 

Додаткова література: 

1. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М.: 

«Канон» РООИ «Реабилитация», 2009. – 400 с. 

2. Антология гендерной теории. – Минск.: Пропилеи, 2000. 

3. Барт Р. Мифологии. – М.: Изд-во Сабашниковых, 1996. 

4. Батлер Дж. Гендерний клопіт. Фемінізм та підрив тожсамості. – К.: Ентіс, 

2003. – 223 с. 

5. Беньямін В. Щодо критики насильства. – Київ: «Грані-Т», 2012. – 312 с. 

6. Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург: изд-во 

Уральского Университета, 1998. 
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8. Богин Г.И. Обретение способности понимать: Введение в филологическую 
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