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1. Загальні відомості
Найменування показників

Характеристика дисципліни за
денною формою навчання

Назва дисципліни

Мультимодальність в епоху
метамодернізму

Вид дисципліни

Дисципліна вибору аспіранта
ВК 04 ДВА
англійська, українська

Мова викладання, навчання та
оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів
Обсяг кредитів
Обсяг годин,
в тому числі:
Лекції
Практичні (індивідуальні) заняття
Самостійна робота
Форма підсумкового контролю

3/90
3
5-6
2
3

10
8
72
диференційований залік

2. Мета, завдання та очікувані результати навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 04 ДВА «Мультимодальність в
епоху метамодернізму» є нормативним документом, який розроблено на
основі освітньо-наукової програми (далі ОНП) підготовки здобувачів третього
рівня відповідно до навчального плану спеціальності 035 «Філологія»,
затвердженої Вченою радою Центру наукових досліджень та викладання
іноземних мов НАНУ, протокол №8 від 24.10.2019 року.
Дисципліна «Мультимодальність в епоху метамодернізму» спрямована на
формування усвідомлення специфіки лінгвокультурного поступу, зокрема в
аспекті візуалізації вербальної інтеракції та мультимодальних конструктів на
тлі динаміки нелінійної взаємодії провідних філософських течій сучасної
доби, як-от: модернізм, постмодернізм, пост-постмодернізм.
Мета: курс передбачає систематизацію знань про сучасні панівні
лінгвокультурні та лінгвофілософські течії, їхню взаємодію, динаміку та вплив
на мультимодальні маніфестації.

Передумова вивчення. Аспірант повинен знати: англійську мову на рівні не
нижче С1, ґрунтовні знання з ОК 02 ННД – «Філософія науки і культури» та
мати навички пошуку та критичного аналізу наукової інформації.
Дисципліна є вибірковою (дисципліна вибору аспіранта) для підготовки
здобувачів третього рівня вищої освіти – доктора філософії – відповідно до
навчального плану спеціальності 035 «Філологія».
Завдання навчальної дисципліни ВК 04 ДВА «Мультимодальність в епоху
метамодернізму» полягає у формуванні та набутті таких компетентностей:
загальні компетентності: ЗК: 2- 6, 9, 10, 12 (відповідно до переліку загальних
компетентностей ОНП). Фахові компетентності: ФК 2, 4, 6-8, 11, 13, 16, 17, 19,
24-26 (відповідно до переліку фахових компетентностей ОНП). Програмні
результати навчання: ПРН 1.2-1.6, 2.1-2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1 (відповідно до
переліку програмних результатів навчання ОНП).

Фахові програмні результати навчання (вимоги до знань та вмінь):
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен
знати:
o
специфіку метамодернізму як панівної лінгвофілософської
парадигми сучасної доби;
o
про особливості мультимодальних маніфестацій у провідних
мовах світу;
o
семіотичні підходи у лінгвістичних дослідженнях;
o
різновиди наративів сучасної доби;
o
особливості саморепрезентації та конструювання ідентичності у
контексті метамодернізму;
o
специфіку метамодерністської мультимодальної креативності та
інтермедіальності;
уміти:
o вирізняти ознаки метамодернізму з-поміж інших лінгвофілософських
парадигм;
o розпізнавати прояви мультимодальності у мовах;
o застосовувати семіотичні підходи у лінгвістичних та міжфахових
дослідженнях;
o визначати та описувати типи метамодерністських наративів;
o виявляти мультимодальну специфіку саморепрезентації /
конструювання ідентичності;
o розпізнавати та використовувати потенціал інтермедіальності;
o застосовувати креативність у мультилінгвальних конструктах;

3. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Метамодернізм серед інших «ізмів».(М. Завар-заде, Т. Вермюлен та
Р. ван ден Аккер).
Тема 2. Мультимодальний поворот як маніфестація метамодернізму
(Д. Бейтмен). Соціальна семіотика та мультимодальність (Г. Крес).
Семіотична антропологія. (Е. Мерц).
Тема 3. Метамодерністські наративи: великі та малі (Ж.-Ф. Ліотар).
Тема 4. Конструювання ідентичністі крізь призму метамодерністської
мультимодальності.
Тема 5. Креативність мультимодальних конструктів епохи метамодернізму.
Інтермедіальність.
4. Програма навчальної дисципліни
тема

назва теми

кількість годин
лекції
практичні
(індивідуальні)

1.

Метамодернізм серед інших «ізмів».
(М. Завар-заде, Т. Вермюлен,
Р. ван ден Аккер).

1

2

2.

Мультимодальний поворот як
маніфестація метамодернізму (Д.
Бейтмен). Соціальна семіотика та
мультимодальність (Г. Крес).
Семіотична антропологія. (Е. Мерц).
Метамодерністські наративи: великі та
малі (Ж.-Ф. Ліотар).
Конструювання ідентичністі крізь
призму метамодерністської
мультимодальності.
Креативність мультимодальних
конструктів епохи метамодернізму.
Інтермедіальність.

2

1

1

1

1

1

1

1

6

6

3.
4.

5.

Усього

самостійна
робота

48
60

5. Структура навчальної дисципліни
Навчальний матеріал дисципліни складається із 5 тем. Курс викладається під
час другого семестру другого року навчання в аспірантурі.
Змістовий модуль 1
Тема 1.
Метамодернізм серед інших «ізмів». (М. Завар-заде, Т. Вермюлен та Р. ван ден
Аккер).
Л-1
Головні підходи до аналізу метамодернізму: критичний аналіз.
Тема 2.
Мультимодальний поворот як маніфестація метамодернізму (Д. Бейтмен).
Соціальна семіотика та мультимодальність (Г. Крес). Семіотична
антропологія. (Е. Мерц).
Л-2
Міждисциплінарна роль семіотики у метамодернізмі.
Л-3
Мультимодальність як міжфаховий феномен.
Тема 3.
Метамодерністські наративи: великі та малі ( Ж.-Ф. Ліотар).
Л-3
Концепція наративів Ж.-Ф. Ліотара та проблема легітимації.
Змістовий модуль 2
Тема 4.
Конструювання ідентичністі крізь призму метамодерністської
мультимодальності.
Л-4
Проблема ідентичності у філософському та лінгвістичному вимірах: два боки
однієї медалі.
Тема 5.
Креативність мультимодальних конструктів епохи метамодернізму.
Інтермедіальність.
Л-5
Динамізм креативних мультимодальних конструктів. Інтермедіальність як
гнучкий інструмент досліджень (malleable tool of research).

Індивідуальні заняття
Мета практичних (індивідуальних) занять - практичне закріплення питань,
пов’язаних з темами лекцій та дослідженнями аспіранта.
Самостійна робота аспіранта, її зміст та обсяг
№

Зміст самостійної роботи аспіранта
1. Опрацювання лекційного матеріалу
2. Підготовка до індивідуальних (практичних)
занять
Усього за навчальною дисципліною

Обсяг СР
(годин)
24
24
48

6. Рейтингова система оцінювання
Рейтинг аспіранта другого року навчання зі спеціальності 035 «Філологія»
складається з балів, що їх отримано за:
1. Експрес-контроль – 30 балів
2. Практичні (індивідуальні) заняття та самостійна робота – 30 балів
3. Диференційований залік – 40 балів
Заохочувальні і штрафні бали:
1. Відсутність на лекції без поважних причин - (-) 2 бали.
2. Відсутність на індивідуальних (практичних) заняттях без поважних причин
(-) 2 бали.
3. Підготовка публікації до друку та/або виступу на конференції (+) 10 балів
Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1R=10
балів.
Система рейтингових балів та критерії оцінювання
Експрес-контроль (30 балів) проводиться з метою перевірки якості роботи
аспіранта в аудиторії та самостійної роботи в позааудиторний час за
допомогою усного описування або перевірочних робіт тривалістю 10–30
хвилин або індивідуальних домашніх завдань протягом семестру,завдяки чому
перевіряються набуті знання та розуміння того як матеріали курсу можна
застосувати у власних дослідженнях за темою дисертаційної роботи та при
підготовці публікацій за темою дисертації.
Розрахункова шкала рейтингу складає: RC = 30 + 30 +40 = 100 (балів).
Рейтинг RD аспіранта складається з рейтингу, одержаного протягом
семестру з урахуванням заохочувальних і штрафних балів. Необхідною
умовою допуску аспіранта до іспиту з дисципліни є позитивний рейтинг з усіх
форм семестрової атестації. Аспіранти, які набрали протягом семестру менше
30 балів, зобов’язані підвищити свій рейтинг для допуску до іспиту.

Шкала оцінок

Оцінка

Визначення

Національна
шкала
оцінювання

ВІДМІННО

відмінне
виконання
лише
з незначною
кількістю
помилок
в цілому
правильна
робота з
певною
кількістю
помилок
виконання
задовольняє
мінімальні
критерії
можливе
повторне
складання
необхідний
повторний
курс з
дисципліни

5, 0 (відмінно)

Рейтингова
бальна
шкала
оцінювання
90 ≤ RD ≤100

4, 0 (добре)

74 ≤ RD ≤ 89

3,0
(задовільно)

60 ≤ RD ≤ 73

2
(незадовільно)

35 ≤ RD ≤ 59

2
(незадовільно)

RD < 35

ДОБРЕ

ЗАДОВІЛЬНО

НЕЗАДОВІЛЬНО
НЕЗАДОВІЛЬНО

7. Орієнтовний список питань на залік
1.

Тлумачення поняття «метамодернізм».

2.

Мультимодальність як міжфаховий феномен.

3.

Взаємодія семіотики та антропології.

4.

Сторінка як об’єкт сприйняття та інтерпретації.

5.

Мультимодальні документи та жанри: лінгвориторичні підходи.

6.

Кібержанри.

7.

Дизайн документа.

8.

Проблема мультимодальних корпусів.

9.

Неймінг в аспекті мультимодальної соціо-семіотичної теорії.

10.

«Мультимодальні ансамблі».

11.

Великі та малі наративи: минуле та сучасність.

12.

Саморепрезентація чи конструювання ідентичністі?

13.

Мовна креативність: від Н. Хомського дотепер.

14.

Наведіть приклади мультимодальної креативності.

15.

Проаналізуйте монографію "The Power of the In-Between: Intermediality

as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection” та запропонуйте власне
бачення проблеми,що розглядається.
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