
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

МЕТОДИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

  
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання:  денна                   

Освітній ступінь: МАГІСТР                              

Галузь знань:  01 Освіта                  

Спеціальність:  014 Середня освіта         

Освітня програма:  Середня освіта: українська мова і література     

Рік навчання:  1    Семестр:   І, ІІ    

Кількість кредитів (годин): 4_ (32 год.: 16 - лекції; 16 - семінарські; 88 - самостійна робота) 

Мова викладання:  українська     

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=221 

2. Інформація про викладача 

ПІБ:  Колесников Андрій Олександрович        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: д.філол.н., завідувач кафедри української мови і 

літератури                                                             

Кафедра: української мови і літератури         

Робочій e-mail:  akolesnykov2015@ukr.net        

Години консультацій на кафедрі: вівторок 14.00 – 15.00       

 

3. Опис та мета дисципліни 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Методи лінгвістичних досліджень» – 

сучасні методи лінгвістичного аналізу, концепти і алгоритми. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Методи лінгвістичних досліджень» – 

детальне ознайомлення студентів із сучасними методами лінгвістичного аналізу, формування 

у здобувачів ОС «магістр» цілісного уявлення про різноманіття концептів і алгоритмів 

лінгвістичного дослідження та відповідного їм інструментарію. 

Міждисциплінарні зв’язки: вступ до мовознавства, сучасна українська літературна 

мова, історія української мови, загальне мовознавство. 

 

 

4. Результати навчання 

Структура курсу спрямована на формування у студентів усвідомленого розуміння 

основних понять лінгвометодології. Дисципліна покликана виробити і закріпити у здобувачів 

ОС «магістр» навички аналізу лінгвістичного матеріалу під час написання кваліфікаційних 

робіт. 

Опанувавши цей курс, студенти  



знатимуть:  
 основні методи та прийоми лінгвістичних досліджень, зв'язок цих методів із 

загальнонауковими дослідницькими процедурами; 

 наукові парадигми в лінгвістиці; 

 відмінності методів і прийомів у різних галузях лінгвістичних знань;  

 дослідницькі процедури новітніх лінгвістичних напрямків; 

 

 

        вмітимуть: 

 визначати методи і прийоми дослідження в науково-дослідних роботах, застосовувати 

їх на практиці; 

 добирати найдоцільніші дослідницькі процедури для реалізації поставленої у науковій 

праці мети; 

 опанувати наукову інформацію про різноманітні дослідницькі процедури вивчення 

мови та особливості їх застосування відповідно до певної лінгвістичної галузі, 

використовувати методи та прийоми аналізу мови під час написання магістерської 

роботи з лінгвістики. 

 

Тема № 1. Мета, завдання та основні поняття курсу «Методи лінгвістичних 

досліджень» 

         

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Мета і завдання навчальної 

дисципліни, її зв’язок з іншими. 

2. Мова як об’єкт наукового 

пізнання.  

3. Аспекти вивчення мови.  

4. Джерела фактичного і 

теоретичного матеріалу в 

лінгвістиці.  

5. Методи збору і опрацювання 

фактів мови. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: 

підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний посібник. 

Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями 

та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля - К, 

2008. 712 с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Мета і завдання навчальної 

дисципліни, її зв’язок з іншими. 

2. Мова як об’єкт наукового 

пізнання.  

3. Аспекти вивчення мови.  

4. Джерела фактичного і 

теоретичного матеріалу в 

лінгвістиці.  

5. Методи збору і опрацювання 

фактів мови. 

 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний посібник. 

Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями 

та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля - К, 

2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

5. Гриценко П. Ю. Тексти як джерело дослідження 

українських говірок Румунії. Українські говори 

Румунії / М. Павлюк, І. Робчук. Едмонтон – 

Львів – Нью-Йорк – Торонто, 2003. С. І–ХVІ. 



6. Гриценко П. Ю. Тексти як джерело дослідження 

чорнобильських говірок. Говірки 

Чорнобильської зони. Тексти / [відп. ред. П. Ю. 

Гриценко]. К., 1996. С. 7–19. 

7. Гриценко П. Ю. Інформаційний простір 

діалектного тексту. Діалекти в синхронії та 

діахронії: текст як джерело лінгвістичний студій. 

К.: КММ, 2015. С. 100–118. 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/

Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-

tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf  

8. Гриценко П. Ю. Про один тип джерел сучасних 

діалектологічних студій. Діалекти в синхронії та 

діахронії: текст як джерело лінгвістичний студій. 

К.: КММ, 2014. С. 145–154. 

URL: https://philology.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-ta-

diahroniji-zbirnyk.pdf 

Завдання для самостійної роботи. 

Законспектувати інформацію 

такого змісту: філософський метод 

пізнання і методи конкретних наук; 

загальнонаукові способи дослідження 

в лінгвістиці: спостереження, 

експеримент, моделювання; метод як 

методика дослідження і метод як 

спосіб опису; формалізовані і 

неформалізовані способи опису, 

вербальна і невербальна методики 

опису; метамова як спосіб опису мови. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: 

підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний посібник. 

Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями 

та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля - К, 

2008. 712 с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

 

Тема № 2. Загальні питання мовознавчої методології 

      

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.):  

1. Співвідношення понять метод, 

методика, методологія, прийом. 

2. Загальнофілософська методологія у 

мовознавстві.  

3. Діалектика і логіка в пізнанні мови.  

4. Індукція, дедукція, аналіз, синтез, 

гіпотеза.  

 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний 

посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Методи і прийоми вивчення мови 

(загальнонаукова і конкретнонаукова 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf
https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-zbirnyk.pdf
https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-zbirnyk.pdf
https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-zbirnyk.pdf


методологія).  

2. Спостереження, експеримент, 

моделювання, інтерпретація. 

3. Визначення методів і прийомів 

дослідження в науково-дослідних 

роботах.  

4. Теоретична значущість результатів 

наукової роботи. 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний 

посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Законспектувати інформацію такого 

змісту: описовий метод як аспект 

дослідження ярусів сучасної мови; 

одиниці мови й одиниці лінгвістичного 

аналізу; основні методики описового 

вивчення мови – компонентний і 

контекстний аналіз; лінгвістична 

інтерпретація, зовнішня і внутрішня. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний 

посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

 

 

Тема № 3. Описовий та лінгвогеографічний методи      

   

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.):  

1. Описовий метод. Прийоми 

зовнішньої і внутрішньої 

інтерпретації.  

2. Порівняльно-історичний метод. 

3. Прийоми зовнішньої і внутрішньої 

реконструкції.  

4. Прийом відносної хронології.  

  

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний 

посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Лінгвогеографічний метод. Етапи і 

принципи картографування. Типи 

лінгвістичних атласів.  

2. Описовий, порівняльно-історичний і 

лінгвогеографічний методи в 

діалектології.  

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Колесников А. Парадигмологія української 



3. Польова і кабінетна лінгвістика. мови: теоретичні питання: навчальний 

посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Законспектувати інформацію такого 

змісту: “Атлас української мови” як 

джерело вивчення історії мови, діалектів 

та літературної мови; з історії діалектної 

лексикографії; типи діалектних 

словників. 

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

2. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології 

української мови. К.: «Радянська школа», 

1966. 307 с. 

3. Колесников А. О. Атлас українських говірок 

межиріччя Дністра і Дунаю. Ізмаїл: ІРБІС, 

2016. 168 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

 

 

Тема № 4. Зіставний метод і типологічне вивчення мов 

       

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. Зіставний метод. Прийоми і 

принципи зіставних досліджень. 

Проблема мови-еталона порівняння. 

2. Мовні універсалії. Мовна типологія. 

Співвідношення генеалогічної, 

типологічної та ареальної 

класифікацій мов.  

3. Граматичні типи мов: ізолятивні, 

аглютинативні, інкорпоративні, 

флективні, синтетичні і аналітичні. 

Індекс синтетичності Джозефа 

Грінберга.  

4. Зіставне дослідження фонетико-

фонологічних, словотвірних, 

морфологічних, синтаксичних систем 

мов.  

5. Зіставна лексикологія і фразеологія. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Зіставний метод. Прийоми і 

принципи зіставних досліджень. 

Проблема мови-еталона порівняння. 

2. Мовні універсалії. Мовна типологія. 

Співвідношення генеалогічної, 

типологічної та ареальної 

класифікацій мов.  

3. Граматичні типи мов: ізолятивні, 

аглютинативні, інкорпоративні, 

флективні, синтетичні і аналітичні. 

Індекс синтетичності Джозефа 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 



Грінберга.  

4. Зіставне дослідження фонетико-

фонологічних, словотвірних, 

морфологічних, синтаксичних систем 

мов.  

5. Зіставна лексикологія і фразеологія. 

Завдання для самостійної роботи. 

Законспектувати інформацію такого 

змісту: порівняльний, порівняльно-

історичний і історико-порівняльний 

методи в типологічному мовознавстві 

ХХ-ХХІ ст.; прийоми порівняльного 

методу; прийоми встановлення 

генетичної тотожності; реконструкція 

праформ; питання про зв’язок зовнішніх 

і внутрішніх  факторів в історії мови; 

прийоми і принципи етимологічного 

аналізу. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень 

у лінгвістиці: навч.-метод. посіб. Харків, 

2007. 40 с. URL: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/12345

6789/6795/2/ond.pdf 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

 

Тема № 5. Структурний метод 

         

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. Структурний метод. Лінгвістична 

модель. Моделювання. 

2. Дистрибутивний аналіз. Методика 

безпосередніх складників. 

3. Трансформаційний аналіз. 

4. Компонентний аналіз.  

5. Математичні методи у мовознавстві. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

3. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Структурний метод. Лінгвістична 

модель. Моделювання. 

2. Дистрибутивний аналіз. Методика 

безпосередніх складників. 

3. Трансформаційний аналіз. 

4. Компонентний аналіз.  

Математичні методи у мовознавстві. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Написати есе на теми: Передумови 

виникнення і спільні ознаки 

лінгвістичного структуралізму. 

Лінгвофілософська концепція Ф. де 

Соссюра і її вплив на зародження 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 



структуралізму. Найвідоміші школи 

лінгвістичного структуралізму. 
3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

 

 

Тема №6. Методи сучасних мовознавчих теорій: функційна, когнітивна, 

комунікативна лінгвістика 

      

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Функційна лінгвістика. Прийом 

аналізу від форм до значень і від 

значень до форм.  

2. Опозиція центр / ядро – периферія. 

Функціонально-семантичне поле.  

3. Когнітивна лінгвістика і лінгвістика 

тексту. Текст і дискурс.  

4. Концепт як базове поняття когнітивної 

лінгвістики і основа мовної картини 

світу.  

5. Комунікативна лінгвістика. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Функційна лінгвістика. Прийом 

аналізу від форм до значень і від 

значень до форм.  

2. Опозиція центр / ядро – периферія. 

Функціонально-семантичне поле.  

3. Когнітивна лінгвістика і лінгвістика 

тексту. Текст і дискурс.  

4. Концепт як базове поняття когнітивної 

лінгвістики і основа мовної картини 

світу.  

5. Комунікативна лінгвістика. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Написати есе на 3 теми (на вибір):  

Статус мови в когнітивній лінгвістиці. 

Предмет когнітивної лінгвістики. 

Одиниці, категорії й процеси в 

когнітивістиці. Співвідношення мови, 

мислення, пам’яті та переробки 

інформації. Питання про характер 

значення в когнітивній лінгвістиці. 

Проблема свідомості й матерії в 

когнітивістиці. Когнітивно-дискурсивна 

діяльність: спостереження й 

конструювання. Метакатегорія 

спостерігача в наукової картині світу. 

Статус мови в біологічній теорії пізнання 

У. Матурани: реальність мови як 

реальність пізнання. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

 



Тема № 7. Методи сучасних мовознавчих теорій: соціолінгвістика, психолінгвістика

         

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацюванн

я 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Соціолінгвістичні 

методи.  

2. Анкетування та 

інтерв’ювання.  

3. Включене і невключене 

спостереження. 

Корелятивний аналіз.  

 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми 

: підручник. Полтава : Довкілля - К, 2008. 712 с. 

3. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

Семінарське заняття (2 

год.): 

1. Психолінгвістичні 

методи.  

2. Аналіз фізіологічних 

реакцій у процесі 

мовленнєвої діяльності.  

3. Аналіз мовленнєвих 

реакцій та оцінок на 

мовленнєві стимули. 

1. Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Вступ до психолінгвістики. 

Острог, 2002. 168 с. URL: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/vstup_ling

v.pdf 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми 

: підручник. Полтава : Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

Завдання для самостійної 

роботи. 

Законспектувати 

інформацію такого 

змісту: загальні засади 

неокантіанства; концепції 

Е.Касірера; мова в системі 

пізнання; основи філософії 

логічного аналізу; 

концепція Б. Рассела; ідея 

звичайної (об’єктної) та 

метамови; проблема 

розмежування смислу і 

значення (референції); 

схема ідеальної мови 

Л.Вітгенштейна; вчення 

про мовні ігри і 

контекстний характер 

значення; загальна 

характерістика 

прагатичних концепцій 

мови.. 

1. Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Вступ до психолінгвістики. 

Острог, 2002. 168 с. URL: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/vstup_ling

v.pdf 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для 

студентів філологічних спеціальностей вищих закладів 

освіти. K. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми 

: підручник. Полтава : Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

 

 

Тема № 8. Методи сучасних мовознавчих теорій: комп’ютерна лінгвістика 

         

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 



  Лекція (2 год.): 

1. Комп’ютерна лінгвістика. 

2. Автоматичне опрацювання текстів. 

3. Проблеми машинного перекладу. 

4. Синтезування і розпізнавання 

мовлення. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Комп’ютерна лінгвістика. 

2. Автоматичне опрацювання текстів. 

3. Проблеми машинного перекладу. 

4. Синтезування і розпізнавання 

мовлення. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Написати реферати на 3 теми (на 

вибір):  

Лінгвофілософська концепція В. фон 

Гумбольдта. Принцип протиріч як метод 

опису мови. Природа і сутність мови. 

Мова як діяльність і національна 

свідомість. Еволюційна теорія мови. 

Внутрішня і зовнішня форми мови. 

Морфологічна класифікація мов. Ідеї В. 

фон Гумбольдта в Україні. 

1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : 

підручник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих закладів освіти. K. : 

Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Кочерган М. П. Основи зіставного 

мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : 

напрями та проблеми : підручник. Полтава : 

Довкілля - К, 2008. 712 с. 

4. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення 

до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати 

додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 

модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на 

проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських роботах є 

підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 



модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

 Форма проміжного контролю 
 Модульна контрольна робота (проводиться в письмовій формі, кожен варіант включає 

3 питання, з них перше – тести, друге – теоретичне, третє – практичне, відповіді на які дають 

можливість всебічно оцінити рівень знань студента). 

Зразок модульної контрольної роботи 

Зразок модульної контрольної роботи: 

Варіант 1 

І. Розв’язати тести: 

1. За допомогою лінгвогеографічного методу укладають: 

а) писемні пам’ятки; 

б) діалектологічні атласи; 

в) діалектні словники; 

г) збірники діалектних текстів. 

 

ІІ. Описати сучасні методи соціолінгвістичних досліджень. 

ІІІ. Дати визначення поняття «індукція».  

 

Форма підсумкового контролю – залік  

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 



навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 5 

Презентація 5 

Реферування наукових праць 5 

Оцінювання ІНДЗ здійснюється за такими критеріями: правильність складання та 

оформлення, наявність всіх компонентів у вступі, відповідність вимогам академічного 

письма. Критеріями оцінювання презентації є повнота, технічна якість висвітлюваного 

матеріалу, рівень обізнаності студента в означеній проблемі. Критеріями оцінювання 

анотування та реферування наукових праць  є вміння обирати головні тези зі статті, стисло 

описувати зміст та основні результати дослідження.  

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Проміжний контроль з означеного курсу проводиться у вигляді модульної контрольної 

роботи. Відповідь на кожне питання оцінюється за 5-бальною шкалою, і на основі середнього 

арифметичного здійснюється виведення остаточної оцінки за нижчеподаною таблицею. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного 

матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 
Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Викладач          А. О. Колесников  
                 (підпис)       (ПІБ) 
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