


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів: 

111М - 3,5 

Галузь знань 

03. Гуманітарні науки 

Вибіркова Спеціальність: 

035.01 Філологія (українська мова 

і література) 

Змістових модулів - 1 

 

Рік підготовки: 

1-й 

Загальна кількість 

годин: 

111М - 90 

Семестр 

2-й 

Лекції 

111М 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь вищої освіти: 

магістр 

16 

Практичні, семінарські 

14 

Лабораторні 
 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю: диф. залік 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання: 

111М - 33 / 67%; 

Оскільки мова є суспільним явищем, то методологія дослідження мови як 

частина мовознавчої науки, належить до суспільних, тобто гуманітарних наук. 



Предмет вивчення 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та прийоми аналізу 

природної мови в усіх її виявах, лінгвістичні дослідження як сфера наукової 

діяльності, інтелектуальна власність як результат інтелектуальної діяльності 

особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Курс «Методологія та методи лінгвістичного дослідження» тісно 

пов’язаний з курсами «Логіка», «Наукова організація праці», «Сучасна 

українська літературна мова», «Культура мовлення», «Стилістика», 

«Діловодство», «Інформатика». 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: ознайомити студентів із системою методів і методик наукових 

досліджень, простежити особливості інтеграції в науці, виявити основні 

напрямки системного підходу до вивчення мови; розкрити особливості понять 

методології, методики, методу, прийому; виробити практичні навички 

самостійної роботи над науково-дослідною роботою. 

Теоретичні завдання: ознайомити з найважливішими принципами 

збирання, систематизації, класифікації фактичного матеріалу із застосуванням 

різних методик розгляду такого матеріалу; прищепити навички

 наукового-коректного, доказово-обґрунтованого і 

стилістичнограматного викладу; простежити особливості співвідношення / не 

співвідношення понять «методологія» - «методика» - «метод» - «прийом». 

Практичні завдання: виробити у студентів навички правильного відбору 

матеріалу для наукової роботи; сформувати уміння застосовувати 139 

гіпотетико-дедуктивний метод, метод опозицій, контекстуальний аналіз та 

комп’ютерні методи лінгвістичних досліджень; навчити планувати та 

організовувати наукове дослідження, дотримуючись специфіки композиції 

дослідження; застосовувати метамову дослідження, дотримуватись стилю 

викладу; сформувати уміння укладати бібліографію, дотримуватися принципів 

літературного й технічного оформлення наукової роботи. 

Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні 

програмні компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу 

в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 



умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК-2 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК-3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності: 

ФК-1 Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах. 

ФК-3 Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх 

досягнень філологічної науки. 

ФК-6 Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної 

філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань. 

ФК-7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній 

галузі філологічних досліджень. 

Програмні результати навчання: 

ПРН-3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення 

якості дослідження в конкретній філологічній галузі. 

ПРН-7 Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в 

лінгвістиці; усвідомлювати проблеми сучасної лінгвістики; систему 

лінгвокультурологічних знань, специфіку мовних картин світу й у відповідних 

особливостях мовної поведінки носіїв; принципи лінгвістичного аналізу тексту; 

засвоїти знання про мову як суспільне явище, її зв'язок з мисленням, культурою 

та суспільним розвитком народу; історію лінгвістичних учень і методологію 

мовознавчих досліджень. 

ПРН-9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, 

основні поняття тощо) та прикладні аспекти українського мовознавства та 

літературознавства; самостійно проводити дослідницьку роботу, пов’язану з 

українською мовою та літературою; аналізувати, інтерпретувати і представляти 

результати дослідних і практичних робіт за затвердженими формами; ставити і 

вирішувати на основі наявних даних прикладні завдання, пов’язані з 

використанням мови та літератури в процесах освіти, комунікації. 



ПРН-12 Дотримуватися правил академічної доброчесності; виявляти 

спроможність працювати самостійно та в групі, уміти отримати результат в 

умовах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Вступ. Наука як сфера людської діяльності. Поняття про науку. Наукова 

комунікація. Наукова школа. Науково-дослідницька діяльність студентів. 

Організація наукової діяльності. Психологія наукової творчості. Методологія та 

методи наукового дослідження. 

Методологія дослідження. Основні і часткові методології. 

Фундаментальна або філософська методологія. Загальнонаукова методологія. 

Конкретнонаукова методологія. Методи і техніка дослідження. 

Використовування методів наукового пізнання. Методи, що застосовуються на 

емпіричному та теоретичному рівнях дослідження. Застосування логічних 

законів і правил. 

Лінгвістичні наукові методи. Метод, тлумачення методу, метод і 

прийом. Методика наукового дослідження. Концептуальні підходи до 

тлумачення методики. Об’єкт науково -теоретичного дослідження. Мета і 

безпосередні завдання та засоби науково-теоретичного лінгвістичного 

дослідження. Класифікація методів за різними критеріями й аспектами. 

Метамова дослідження. Термінологія, вимоги до терміна, недоліки термінології 

та їх причини. Метатекст. 

Емпіричні методи: лінгвістичного дослідження: спостереження, 

порівняння, анкетне опитування, співбесіда, тести. 

Експериментально-теоретичні методи: експеримент, аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, моделювання, гіпотетичний, історичний, логічний методи. 

Кількісні методи: кореляційний аналіз, факторний аналіз, побудова шкали, 

методи якісної обробки даних. 

Інтерпретаційні методи: генетичний та структурний. 

Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу. Індукція як 

узагальнення результатів окремих конкретних спостережень. Дедукція як форма 

достовірного умовиводу окремого положення із загального. Гіпотеза - спосіб 

побудови вірогідного проблематичного знання. Аналіз - мислене або практичне 

розчленування цілого на частини. Синтез - з’єднання частин у ціле. Основні 

прийоми описового методу. Основні прийоми порівняльноісторичного методу. 

Етапи методу лінгвістичної географії. Сукупність прийомів зіставного 

(контрактивного, типологічного) методу. Чотири методики структурного 

методу і його прийоми. Математичні методи у мовознавстві: лінгвостатистика і 

стилостатистика. 

Організація і проведення лінгвістино-екпедиційних замірів. Типологія 



лінгвістично-експедиційних замірів: діалектологічні, лінгвістичні, соціологічні 

тощо. Етапи лінгвістично-експедиційних досліджень. Розробка програми 

лінгвістично-експедиційного дослідження. Лабораторний, польовий та творчий 

експерименти. Опрацювання результатів лінгвістичноекспедиційного 

дослідження: дисперсійний аналіз, контент- аналіз, логтентний аналіз. 

Опрацювання даних експерименту: констатувальний та формувальний етапи. 

Організація науково-дослідницької роботи. Пошук, накопичення та 

опрацювання наукової інформації. Підсистема інформації про об’єкт 

дослідження. Вибір теми. Об’єкт дослідження. Формування гіпотези. Пошук 

вторинної інформації з теми дослідження. Аналіз наукової літератури з теми 

(документальні джерела інформації, довідково-інформаційні джерела, науково-

технічні видання, каталоги, картотеки). Отримання та наліз первинної 

інформації з теми. Види читання (ознайомлювальне, вивчальне, аналітичне). 

Ведення записів. 

Структура науково-дослідної роботи. Вступ та його основні 

компоненти: актуальність, об’єкт, предмет дослідження, мета, завдання, методи 

дослідження. Будова основної частини, особливості її композиції. Висновки як 

послідовно стрункий, логічний виклад отриманих результатів. Стандартне 

оформлення роботи: заголовки структурних частин роботи, титульний аркуш, 

ілюстрації і таблиці, додатки, окремі види текстового матеріалу, цитування, 

діаграми, оформлення бібліографічного апарату. Контрольна схема 

самоперевірки виконаної роботи. 

Захист науково-дослідної роботи. Супровідні матеріали 

науководослідної роботи. Анотування наукової роботи. Структура наукової 

доповіді за матеріалами дипломної (магістерської роботи): перша частина 

повторює вступ наукової роботи, друга - послідовно характеризує кожен розділ, 

третя - будується за текстом висновків. Рецензування наукової роботи, її захист. 

Правила публічного виступу на захисті наукової роботи. Процедура захисту 

наукової роботи. 

Номер та назва змістових модулів 

Змістовий модуль № 1 

Тема: Наукові засади лінгвістичних досліджень 

Лекційні модулі 

1. Напрями наукових досліджень у сучасному мовознавстві. 

2. Методи лінгвістичних досліджень. 

3. Планування та організація наукового дослідження: вибір теми й об’єкт 

дослідження. 

4. Критерії відбору матеріалу для дослідження. Джерела фактичного 

матеріалу. 

5. Метамови дослідження. 



Практичні модулі 

1. Структурні методи лінгвістичного аналізу. 

2. Методи зіставного вивчення мов. 

3. Методи семантичного аналізу. 

4. Методи комунікативно-функціонального аналізу. 

5. Методи когнітивного аналізу. 

6. Кількісні методи лінгвістичного аналізу. 

Модулі самостійної роботи 

1. Логіка лінгвістичного дослідження. 

2. Інформаційне забезпечення лінгвістичних досліджень. 
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