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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 56 

Самостійна робота 64 64 

Форма підсумкового контролю Залікове оцінювання 

Змістовий модуль «Методологія філологічних досліджень» 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Кількість змістових модулів з розподілом: 2 2 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Самостійна робота 32 52 

 

2. Мета та завдання змістового модуля навчальної дисципліни 

Програма вивчення змістового модуля «Методологія філологічних досліджень» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія. У ній реалізовано комплексний підхід до висвітлення 

методологічних основ сучасного філологічного дослідження і методів професійної праці 

вченого-філолога. 

МЕТА ВИВЧЕННЯ КУРСУ – формування в аспірантів методологічної та 

наукової культури, засвоєння знань, умінь і навичок проведення філологічних досліджень. 

ЗАВДАННЯ КУРСУ: 

 окреслити предмет і завдання методології філологічних досліджень; 

 ознайомити з історією становлення основних напрямів філологічних 

досліджень; 

 засвоєння аспірантами теоретичних основ традиційних і новітніх 

методологій філологічних досліджень; 

 вироблення навичок ефективного вибору і застосування методів, принципів і 

прийомів філологічних досліджень у науковій практиці. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-наукової 

програми спеціальності формуються загальні та фахові компетентності: 

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 засвоєння змістового модуля «Методологія філологічних досліджень» 

аспіранти повинні: 

знати відомості про теоретичні основи традиційних і новітніх методологій 

філологічних досліджень; основні етапи розвитку і становлення філологічних 

методологій; основні поняття і терміни лінгвістичної і літературознавчої наук; зв’язок 

методології філологічних досліджень з іншими гуманітарними науками; 

вміти бачити конкретні можливості дослідження, які відкриваються для кожної з 

провідних гуманітарних парадигм; застосовувати на практиці базові навички підбору й 

аналізу наукових фактів з використанням традиційних і сучасних методологій; проводити 

локальні наукові дослідження на основі існуючих методик з формулюванням 

аргументованих умовиводів і висновків; 

володіти культурою мислення, здатністю до сприйняття, аналізу, узагальнення 

інформації, постановки цілі і вибору шляху її досягнення; понятійним апаратом, 

розробленим у галузі гуманітарного знання; навичками аналізу наукових текстів; 

основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, обробки інформації; 

методами, прийомами і принципами сучасних філологічних досліджень. 



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 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план для денної форми навчання 
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Змістовий модуль 1 «Специфіка і методологія філологічних досліджень» 

1. Проблеми і перспективи розвитку сучасної методології. 

Філологія в контексті гуманітарного і природничо-

наукового знання 

4 2 2 – 2 

2. Філологічний аналіз тексту 16 6 4 2 10 

3. Філологія і науки про культуру 18 8 4 4 10 

Змістовий модуль 2 «Філологічна герменевтика. Точні методи у філології» 

4. Герменевтика як початок філологічної методології 16 8 4 4 8 

5. Точне літературознавство. Квантитативні методики в 

лінгвістиці 
6 4 2 2 2 

Разом за модулем «Методологія філологічних досліджень» 60 28 16 12 32 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

 

№ 
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Змістовий модуль  1 «Специфіка і методологія філологічних досліджень» 

1. Проблеми і перспективи розвитку сучасної методології. 

Філологія в контексті гуманітарного і природничо-

наукового знання 

12 2 2  10 

2. Філологічний аналіз тексту 12 2  2 10 

3. Філологія і науки про культуру 12 - - - 12 

Змістовий модуль 2 «Філологічна герменевтика. Точні методи у філології» 

4. Герменевтика як початок філологічної методології 12 2 - 2 10 

5. Точне літературознавство. Квантитативні методики в 

лінгвістиці 

12 2 2 - 10 

Разом за модулем «Методологія філологічних досліджень» 60 8 4 4 52 

 

 

 

 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «СПЕЦИФІКА І МЕТОДОЛОГІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

Тема 1. Проблеми і перспективи розвитку сучасної методології. Філологія в 

контексті гуманітарного і природничо-наукового знання  

Поняття філологічної методології. Методи у філології: внутрішній потенціал і форми 

застосування на практиці. Філологія в контексті зміни типів наукової раціональності. 

Філологія як інтегративне гуманітарне знання. Філологія в системі взаємодіючих 

парадигм: міфологічна школа, культурно-історична школа, порівняльно-історична школа, 

біографічний метод, психологічна школа, семіотична школа, компаративістика. Філологія 

в контексті гуманітарного і природничо-наукового знання: філологія й історія, філологія і 

філософія, філологія і політологія, філологія і психологія, філологія і географія. Зв’язок 

філології з природничим знанням. 

Сучасні проблеми філології. 

Основні поняття теми: філологічні науки, метод, інтегративне гуманітарне знання, 

міфологічна школа, культурно-історична школа, порівняльно-історична школа, 

психологічна школа, семіотична школа, компаративістика. 

 

Тема 2. Філологічний аналіз тексту  

Загальнонаукові методи: спостереження, кількісний аналіз, моделювання, комп'ютерне 

моделювання в літературознавстві, експеримент, зіставний (контрастивний) метод. 

Загальнофілологічні методи: трансформаційний метод, дистрибутивний аналіз, 

контекстологічний аналіз, композиційний аналіз, структурний метод, семіотичний метод, 

концептуальний аналіз. 

Приватні методи: інтертекстуальний аналіз, семантико-стилістичний метод, зіставно-

стилістичний аналіз, біографічний метод, мотивний аналіз, дискурсивний аналіз, його 

значення для лінгвістики і літературознавства. 

Основні поняття теми: загальнонаукові методи дослідження, загальнофілологічні 

методи дослідження, приватні методи дослідження. 

Семінар 1. Текст як об’єкт сучасної філології  

 

Тема 3. Філологія і науки про культуру  
Об’єкт і предмет дослідження в лінгвокультурології. Основні категорії 

лінгвокультурології. Методи лінгвокультурології: контент-аналіз, фреймовий аналіз, 

наративний аналіз, методи польової етнографії, метод лінгвістичної реконструкції 

культури й інші. Лінгвокультурологічний аналіз мовних сутностей. 

Літературознавство і культурологія. Постмодерні (постструктуральні) запозичення 

українського літературознавства: структуралізм, постструктуралізм і деконструкція, 

постмодернізм, психоаналітична критика, феміністична критика, ґей-лесбійська критика, 

марксистська критика, постколоніальна критика, екокритика, наратологія. 

Основні поняття теми: лінгвокультурологія, лінгвокультурний аналіз, структуралізм, 

постструктуралізм, деконструкція, постмодернізм, психоаналітична критика, феміністична 

критика, ґей-лесбійська критика, марксистська критика, постколоніальна критика, 

екокритика, наратологія. 

Семінар 2. Методологія і методи лінгвокультурології  

Семінар 3. Літературознавство і культурологія  

 

 

 

 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «ФІЛОЛОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА. ТОЧНІ МЕТОДИ У 

ФІЛОЛОГІЇ» 

 

Тема 4. Герменевтика як початок філологічної методології  

Лінгвістична герменевтика. Літературна герменевтика. «Пояснювальна» герменевтика. 

Проблеми і небезпеки, перспективи і можливості новітньої герменевтики. Необхідність 

ревізії філологічного інструментарію. 

Основні поняття теми: лінгвістична герменевтика, літературна герменевтика, 

горизонт сподівань, розуміння, передрозуміння, герменевтичне коло, герменевтичний 

трикутник, істина, сенс, інтерпретація, конфлікт інтерпретацій. 

Семінар 4. Лінгвістична герменевтика. Літературна герменевтика  

 

Тема 5. Точне літературознавство. Квантитативні методики в лінгвістиці  

Інтерес філології до математики. Точне літературознавство. Теоретичне й історичне 

вивчення літератури за допомогою кількісних методів. 

Мовознавство і математика. Частотні словники. Вивчення авторського ідіостилю. 

Обмеженість квантитативних методик. 

Основні поняття теми: точне літературознавство, частотний словник, ідіостиль, 

квантитативна методика. 

Семінар 5. Точні методи у філології  

 



6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна форма) 
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1 Відвідування лекцій 1 5 5 3 3 

2 Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 

 Робота на семінарських заняттях 10 3 30 3 30 

3 
Виконання завдань для самостійної 

роботи 

10 1 10 1 10 

4 Написання реферату 15 1 15 1 15 

7. Максимальна кількість балів за 

видами поточного контролю 

  
63 63 

8. Коефіцієнт   126:100=1,26 

9. 
Загальний бал 

  
100 

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

2 Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1 

 Робота на семінарських заняттях 10 1 10 1 10 

3 
Виконання завдань для самостійної 

роботи 

10 1 10 1 10 

4 Написання реферату 15 1 15 1 15 

7. Максимальна кількість балів за 

видами поточного контролю 

  
37 37 

8. Коефіцієнт   74:100=0,74 

9. 
Загальний бал 

  
100 

 

 



6.2.  Завдання для самостійної роботи  

Написати план-проспект майбутньої дисертації з використанням сучасних 

літературознавчих (мовознавчих) методологій. 

 

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 

 

6.3. Форми підсумкового контролю 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді залікового оцінювання за 

результатами поточної успішності (проміжного контролю) з дисципліни «Розвиток 

філології як наукової галузі». 

 

6.4. 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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ДОДАТОК 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

 

СЕМІНАР 1 

ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ  

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Чому текст є об’єктом сучасної філології? 

2. Традиційні і сучасні уявлення про текст. 

3. Поняття тексту як об’єкта сучасної філології. 

4. Текст в світі текстів. 

5. Аспекти вивчення тексту в філологічних науках. 

ІІ. Обговорення теоретичної проблеми 
Поняття тексту в семіотиці і культурології. 

Рекомендована література 

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. – С  413–423. 

2. Еко У. Поетика відкритого твору // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової 

літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 

С. 406–419. 
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5. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. – М., 2008. – С. 48–51. 

 

 

СЕМІНАР 2 

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ  

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Об’єкт і предмет дослідження в лінгвокультурології. Основні категорії 

лінгвокультурології. 

2. Методи лінгвокультурології: 

контент-аналіз; 

фреймовий аналіз; 

наративний аналіз; 

методи польової етнографії; 

метод лінгвістичної реконструкції культури й інші. 

3. Лінгвокультурологічний аналіз мовних сутностей. 

ІІ. Обговорення теоретичної проблеми 

Основні положення герменевтики, що знайшли застосування в лінгвокультурології.  

Рекомендована література 

1. Алефиренко Н. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: 

Учебное пособие. – М.: Флинта, 2010. – 288 с. 

2. Заньковська Г. Лінгвокульутрологія у колі суміжних лінгвістичних наук // Наукові 

записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія: Філологічна. – 2009. – 

Вип. 11. – С. 35–40. 

3. Зиновьева Е., Юрков Е. Лингвокультурология: теория и практика. – СПб.: 

Издательский дом «МИРС», 2009. – 291 с. 

4. Ковбасюк Л. Сучасні лінгвістичні теорії: лекції, практичні, самостійні модулі та 

тести: навч.-метод. посібн. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – 96 с. 

5. Маслова В. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М., 2001. – 208 с. 

 



СЕМІНАР 3 

ПОСТМОДЕРНІ (ПОСТСТРУКТУРАЛЬНІ) ЗАПОЗИЧЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА (2 год.) 

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Полемічний дискурс сучасного українського літературознавства. 

2. Течії українського постструктурального метадискурсу: деконструктивізм, 

неофемінізм (гендерна критика) і постмодерний постколоніалізм. 

3. Філологічні домінанти в українському теоретичному дискурсі. 

4. Становлення націоцентризму як національно-екзистенціальної інтерпретації (за 

П. Іванишиним). 

5. Неоміфологічні (міфокритичні) способи тлумачення тексту. 

ІІ. Дискусія на матеріалі статті 

«Феномен квір-культури: проблема оцінки» Петра Іванишина 

Рекомендована література 

1. Баган О. Спокуси і пастки літературної критики [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://litakcent.com/2009/06/15/spokusy-i-pastky-literaturnoji-krytyky/ 

2. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К.: 

Академвидав, 2008. – 350 с. 

3. Іванишин П. Агон, або Перипетії одного захисту: монографія. – Дрогобич: Посвіт, 

2015. – 270 с. 

4. Іванишин П. Українське літературознавство постколоніального періоду. – К.: 

«Академвидав», 2014. – 192 с. 

5. Іванишин П. Феномен квір-культури: проблема оцінки [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://old.philology.lnu.edu.ua/seminar/lit_seminar/lit_seminar_ 

6. Пахльовська О. Українська культура у вимірі «пост»: посткомунізм, постмодернізм, 

поствандалізм // Сучасність. – 2003. – Ч. 10. – С. 70–85. 

 

СЕМІНАР 4 

ЛІНГВІСТИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА. ЛІТЕРАТУРНА ГЕРМЕНЕВТИКА  

І. Обговорення теоретичних питань 

1. Методика герменевтичного філологічного аналізу тексту (загальні зауваги). 

2. Роль мовознавчих дисциплін у виконанні герменевтичного філологічного аналізу 

тексту. 

3. Основні категорії герменевтичної методології: розуміння, інтерпретація, 

герменевтичне коло, горизонт очікування, істина, сенс, конфлікт інтерпретацій. 

4. Алгоритм герменевтичного аналізу тексту. 

ІІ. Обговорення теоретичної проблеми 

Шляхи подолання конфлікту інтерпретацій. 

Рекомендована література 

1. Беценко Т. Герменевтичний філологічний аналіз художнього тексту // Вивчаємо 

українську мову та літературу. – 2013. – Жовтень. – № 30(358). – С. 2–9. 

2. Бумбур Ю. Герменевтика і поезія // Вісник Маріупольського державного 

університету. – Серія: Філологія. – Маріуполь, 2011. – С. 5–7. 

3. Ковалів Ю. Літературна герменевтика: монографія. – К.: Київ. університет, 2008. – 

240 с. 

4. Лелеко В. Застосування герменевтичного підходу до вивчення тексту // Наукові 

записки НДУ ім. М. Гоголя. – Серія: Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 10. – 

С. 142–145. 

5. Сінченко О. Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на 

матеріалі української літератури 20–30-х рр. ХХ ст.): дис. ... канд. філол. наук: спец. 

10.01.06. – К., 2006. – 189 с. 

 

http://old.philology.lnu.edu.ua/seminar/lit_seminar/lit_seminar_


СЕМІНАР 5 

ТОЧНІ МЕТОДИ У ФІЛОЛОГІЇ  

І. Дискусія. Питання для обговорення 

1. Синтез гуманітарних і природничих наук: за і проти. 

2. Чи можливе застосування математичних моделей у гуманітарних науках? 

3. Чи можливе застосування філології в математиці? 

4. Які математичні методи можна використовувати у філології? 

5. Чи можливе вивчення літератури за допомогою кількісних методів? 

6. Обмеженість квантитативних методик. 

ІІ. Практичне завдання 

Продемонструвати на прикладі використання точних методів у лінгвістичних чи 

літературознавчих наукових розвідках. 

Рекомендована література 

1. Арапов М. Квантитативная лингвистика. – М.: Наука, 1988. – 185 с. 

2. Кащеева А. Квантитативные и качественные методы исследования в прикладной 

лингвистике // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 3(049). – 

С. 155–162. 

3. Левицкий В. Квантитативные методы в лингвистике. – Винница: Нова книга, 2007. – 

264 с. 

4. Ярхо Б. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории 

литературы / Под общей редакцией М. Шапира. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 

927 с. 
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