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1. Опис навчальної дисципліни 

«Методологія та організація наукових досліджень» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  –3 

Галузь знань  

03 Гуманітарні 

науки 

Нормативна 

 

Модулів – 2  Спеціальність: 

035 Філологія 

Спеціалізація: 

035.04 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 

Загальна кількість 

годин –  90 
Семестр 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –1/ 2 

самостійної роботи 

студента –2 

2-й 

Лекції 

Освітньо-професійна 

програма: 

Німецька мова і 

література 
 

 

Освітній ступінь: 

Магістр 

                       16 год. 

         Практичні, семінарські 

16 год. 

Самостійна робота 

58 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить (%):  

для денної форми навчання – 34,44 до 65,55%. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – дати системний виклад основних стратегій та парадигм 

дослідження філологічних об’єктів з метою застосування їх при написанні 

магістерських робіт та при подальшій науково-дослідній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів із 

такими розділами курсу: 

 основні напрямки і стратегії дослідження категорії заперечення у сучасній 

лінгвістиці; 

 новітні стратегії наукових досліджень української германістики; 

 гендерна парадигма літературознавчих студій; 

 перформативна парадигма літературознавчих студій; 

 методологія, методика та напрями наукових досліджень в галузі термінології; 
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 методологія, методика та напрями наукових досліджень в галузі історичної 

германістики; 

 методологічні засоби і напрями наукових досліджень граматичної будови 

мови; 

 стратегії і тактики наукових досліджень польової організації лексики; 

 стратегії і тактики перекладознавчих досліджень; 

 методологія і напрями наукових досліджень в галузі комунікативної 

лігвістики; 

 фразеологічний проміжний рівень мови; методологія і методи його 

дослідження. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 

 основні парадигми, стратегії, методології та методи наукових досліджень у 

лінгвістиці, літературознавстві, перекладознавстві; 

 відповідну інтрапарадигматичну термінологію та інтрапарадигматичні 

принципи і механізми аналізу емпіричного матеріалу; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

 

 використовувати набуті знання для визначення стратегії наукового 

дослідження при праці над магістерською роботою; 

 застосовувати адекватні методи дослідження емпіричного матеріалу; 

 формувати стратегічні гіпотези дослідження матеріалу; 

 формулювати науково обгрунтовані висновки по науковому дослідженню. 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Лекційний курс (16 год) 

 

Тема 1. Основні напрями і наукові парадигми германістики XIX – XXI 

століть.  

 Романтизм у мовознавстві.  

 Молодограматики.  

 Структуралізм.  

 Антропоцентризм В. Гумбольдта.  

 Ідіоетнічна граматика.  

 Мисленнєвий проміжний світ Л. Вайсберга.  

 Генеративна граматика Н. Хомського.  

 Принципи і методи функціональної граматики.  

 Головні напрями і методології наукових досліджень в галузі 

літературознавства і перекладознавства. 
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Тема 2. Українська германістика і перекладознавство: основні парадигми 

наукових досліджень. 

 Дискурс-аналіз.  

 Текст і перформативність.  

 Переклад: проблеми еквівалентної типології.  

 Перекладацькі техніки і процедури.  

 Методологія і методика скмантичниї інваріантів.  

 Новий підхід до вивчення складу у німецькій мові.  

 Методологія і методика «семантичного синкретизму» у дослідженнях 

із історичної германістики.  

 Нові стратегії дослідження частин мови.  

 Методологія наукових досліджень Б. М. Задорожного. 

Тема 3.   Методологія і методи синхронного і діахронного аналізу лексики, 

фразеології і словотвору. 

 Методологія і методи дослідження системної організації лексики.  

 Корпусна лінгвістика.  

 Термін у мові і мовленні (нові підходи у дослідженні терміносистем). 

 Проміжні словотвірний і фразеологічний рівні мови:  методологія, 

методики і напрями досліджень. 

Тема 4.  Методологія, методика і напрями наукових досліджень в галузі 

теоретичної граматики.  

 Мовні універсалії:  методологія і методика їхнього дослідження.  

 Заперечення у семантиці комунікативному синтаксисі і прагматиці.  

 Валентність як властивість мовних одиниць і як метод дослідження.  

Тема 5.  Методологія і методика  наукових досліджень у діахронії. 

 Установлення фонетичних відповідностей.  

 Абсолютна і відносна хронологія фонетичних змін.  

 Зовнішня і внутрішня реконструкція, мовна типологія, реконструкція 

значення, семантичний синкретизм.  

 Нова наукова парадигма дослідження проблеми походження аріїв.  

 Позитивістський підхід та Лейпцігська школа. 

 Стратегії та етапи роботи над науковим дослідженням. 

 

Практичний курс (16 год) 

 

Тема 1. Порівняльно-історичний метод.Основні особливості фонетичної будова 

індоєвропейської прамови-основи, система приголосних, дифтонгів та голосних 

готської мови.  

Тема 2. Дистрибутивний аналіз. Метод безпосередніх складників. 

Трансформаційний аналіз. 

Тема 3.  Компонентний аналіз. 

Тема 4.  Валентний аналіз (зовнішня і внутрішня валентність слова). 

Тема 5.  Статистичні методи дослідження. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА (лекційний курс, 32 год) 

 

Тема 1. Основні напрями і наукові парадигми германістики XIX – XXI століть.  

Тема 2. Українська германістика і перекладознавство: основні парадигми 

наукових досліджень. 

Тема 3.   Методологія і методи синхронного і діахронного аналізу лексики, 

фразеології і словотвору. 

Тема 4.  Методологія, методика і напрями наукових досліджень в галузі 

теоретичної граматики.  

Тема 5.  Методологія і методика  наукових досліджень у діахронії. 
 

 

 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 
Л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
        Тема 1. Основні напрями і наукові парадигми германістики XIX – XXI 

століть.  

Романтизм у 

мовознавстві. 

Молодограматики. 

Структуралізм. 

Антропоцентризм В. 

Гумбольдта. 

Ідіоетнічна граматика. 

Мисленнєвий 

проміжний світ Л. 

Вайсберга. Генеративна 

граматика Н. 

Хомського. Принципи і 

методи функціональної 

граматики. Головні 

напрями і методології 

наукових досліджень в 

галузі 

літературознавства і 

перекладознавства 

22 4 4   8л./6п. 

       Тема 2. Українська германістика і перекладознавство: основні парадигми 

наукових досліджень. 

Дискурс-аналіз. Текст і 

перформативність. 

Переклад: проблеми 

еквівалентної типології. 

Перекладацькі техніки і 

22 4 4   8л./6п. 
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процедури. 

Методологія і методика 

скмантичниї 

інваріантів. Новий 

підхід до вивчення 

складу у німецькій 

мові.  Методологія і 

методика 

«семантичного 

синкретизму» у 

дослідженнях із 

історичної 

германістики. Нові 

стратегії дослідження 

частин мови. 

Методологія наукових 

досліджень Б. М. 

Задорожного. 
Тема 3.   Методологія і методи синхронного і діахронного аналізу лексики, 

фразеології і словотвору. 

Методологія і методи 

дослідження системної 

організації лексики. 

Корпусна лінгвістика. 

Термін у мові і 

мовленні (нові підходи 

у дослідженні 

терміносистем). 

Проміжні словотвірний 

і фразеологічний рівні 

мови:  методологія, 

методики і напрями 

досліджень. 

16 4 2   6л./4п. 

 Тема 4.  Методологія, методика і напрями наукових досліджень в галузі 

теоретичної граматики.  

Мовні універсалії:  

методологія і методика 

їхнього дослідження. 

Заперечення у 

семантиці 

комунікативному 

синтаксисі і 

прагматиці. 

Валентність як 

властивість мовних 

одиниць і як метод 

дослідження. 

18 2 4   6л./6п. 

 Тема 5.  Методологія і методика  наукових досліджень у діахронії. 

 
Установлення 

фонетичних 

відповідностей. 

12 2 2   4л./4п. 
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Абсолютна і відносна 

хронологія фонетичних 

змін. Зовнішня і 

внутрішня 

реконструкція, мовна 

типологія, 

реконструкція 

значення, семантичний 

синкретизм. Нова 

наукова парадигма 

дослідження проблеми 

походження аріїв. 

Позитивістський підхід 

та Лейпцігська школа. 

Стратегії та етапи 

роботи над науковим 

дослідженням. 

Усього годин  90 16 16   58 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Тема 1. Порівняльно-історичний метод. 4 

2 Тема 2. Дистрибутивний аналіз. Метод безпосередніх складників. 

Трансформаційний аналіз. 
4 

3 Тема 3.  Компонентний аналіз. 4 

4 Тема 4.  Валентний аналіз (зовнішня і внутрішня валентність 

слова). 
2 

5 Тема 5.  Статистичні методи дослідження. 2 

 Усього годин 16 

 

5. Самостійна робота 
№ 

з/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основні напрями і наукові парадигми германістики XIX – XXI 

століть.  

 

14 

2 Тема 2. Українська германістика і перекладознавство: основні парадигми 

наукових досліджень. 

 

14 

3 Тема 3.   Методологія і методи синхронного і діахронного аналізу лексики, 

фразеології і словотвору. 

 

10 

4 Тема 4.  Методологія, методика і напрями наукових досліджень в галузі 

теоретичної граматики.  

 

12 

5 Тема 5.  Методологія і методика  наукових досліджень у діахронії. 

 
8 

 Разом 58 год 
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6. Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний метод,  

2. метод проблемного викладення матеріалу,  

3. евристичний метод,  

4. історико-порівняльний метод. 

 

8. Методи контролю 

Оцінювання знань та вмінь студентів відбувається за результатами двох змістових 

модулів, які включають завдання до лекційного курсу, практичних занять та 

самостійної роботи, та активності на практичних заняттях.  

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів (модуль 1 – 20 

балів, модуль 2 – 30 балів), на екзамені – 50 балів.Об’єктом підсумкового 

модульного контролю – екзамен є визначенням рівня засвоєння теоретичних 

знань та володіння практичними вміннями, сформованими у результаті вивчення 

всього курсу навчальної дисципліни.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 
 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

            

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

                            Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 
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F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  

факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 

10. Рекомендована література 

1. Каравашкин В. И., Р. В. Ефимов. Внутренняя валентность слова: теория и 

практика – Харьков, 1999 

2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство – Київ : ВЦ «Академія», 2008.  

3. Левицький В. В. Основи германістики: навч. посібник - Вінниця: Нова 

Книга, 2016  

4. Левицький В.В., Кійко С.В.  Практикум до курсу "Вступ до германського 

мовознавства", Нова Книга: Вінниця, 2003 

5. Максимчук Б. В. До критики логіко-філософських концепцій категоріального 

значення кваліфікативниз слів німецької мови у германському мовознавстві 

XVIII-XX століть: Записки з романо-германської філології : зб. наук. пр. / 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т романо-герм. філол., Одес. лінгв. т-

во. – Одеса: Фенікс, 2008  

6. Таранець В.Г., Ступак І.В. Африканська теорія походження аріїв, Одеса, 2017 

7. Баран Я .А. Фразеологічна стилістика.  Вінниця : Нова книга, 2009,  

 

 

9. M. Schwarz. Semantik: Ein Arbeitsbuch: Tübingen, 1993 

12. Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті. – К.: Логос, 2006 

13. A.Paslawska. Negative Polaritätselemente Und Ihre Lizensierung Im 

Ukrainischen. Investigations into Formal Slavic Linguistics. Eds. P. Kosta et al. 

Frankfurt am Main, 2001 

14. John R. Payne.  Negation. In Language Typology and Syntactic Description, vol 

I: Clause Structure, ed. Timothy Shopen, 197-242. Cambridge, 1985 

15. K.-E. Sommerfeldt, H. Schreiber. Wörterbuch zur Valenz und Distribution 

deutscher Adjektive: Leipzig, 1974 (S. 9-42) 

16. M. D. Stepanowa, G. Helbig Wortarten und das Problem der Valenz in der 

deutschen Gegenwartssprache:  Leipzig, 1981  

17. G. Schweikle. Germanisch-deutsche Sprachgeschichte im Überblick. Metzler, 

Stuttgart, 2002, S. 3-7 

18. Sukhorolska S., Fedorenko O. Methods of linguistic analysis. Lviv, 2009  

19. Maxymtschuk B., Arabska I. Einführung in die Germanistik. – Lwiw, 2020  

8. L. Lemnitzer.  Korpuslinguistik: eine Einführung: Tübingen, 2006 

10. H. Burger, D. Dobrovol'skij, P. Kühn.  Phraseologie: 

Objektbereich, Terminologie und Forschungsschwerpunkte: Berlin, New York, 

2007 

11. Th. Roelcke. Fachsprachen: Erich Schmidt Verlag, 2010 
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20. G. Helbig. Geschichte der neueren Sprachwissenschaft: Leipzig,  1970  

21. L. Wille, R. Maziarz. Einführung in die Sprachwissenschaft: Rzeszów, 2012  

22. Ch. Nord. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und 

didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse: Heidelberg, 

1995 
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