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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС 

Сторінка курсу  

Коротка анотація курсу Дисципліна «Методологія та організація наукових 

досліджень» є фундаментальним нормативним курсом  із 

спеціальності 035 Філологія для освітньої програми  

«Магістр», який викладається у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів 
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(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). Вона озброює студентів знаннями і вміннями, 

необхідними для вибору необхідної адекватної парадигми 

наукового дослідження і адекватної методики аналізу 

емпіричного матеріалу з метою формування наукових 

гіпотез та науково обгрунтованих стратегій реалізації 

наукового задуму. Якщо методологія – це шлях, який 

прокладають до істини, то методика – інструменти, потрібні 

для розчищення цього шляху. Методолія втілюється в певну 

систему логічних дій дослідження, стандартизованих 

прийомів збору, обробки й узагальнення фактів. 

Методологією (наукової парадигми) створюється предмет 

дослідження. 

 

 

Мета та завдання курсу Мета вивчення 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; 

 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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Література до лекційного курсу 

Тема 1. Основні напрями і наукові парадигми 

германістики XIX – XXI століть. 

Кочерган М. П. Загальне мовознавство – Київ : ВЦ 

«Академія», 2008. – С. 106-114; 63-69; 83-91; 44-51. 

Sukhorolska S., Fedorenko O. Methods of linguistic analysis. 

Lviv, 2009 – p. 186-207 

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

2020 (S. 5 - 36). 
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G. Helbig. Geschichte der neueren Sprachwissenschaft: Leipzig,  

1970 (S. 11-20; 33-42; 119-126) 

L. Wille, R. Maziarz. Einführung in die Sprachwissenschaft: 

Rzeszów, 2012 (S. 126-138) 

Ch. Nord. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische 

Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer 

übersetzungsrelevanten Textanalyse: Heidelberg, 1995 

V. Nünning. Erzähltextanalyse und Gender Studies. Stuttgart, 

2003 

E. Fischer-Lichte. Performativität. Eine Einführung: Bielefeld, 

2012 

Тема 2. Українська германістика і перекладознавство: 

основні парадигми наукових досліджень. 

Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Warszawa, 

1998, S. 119-127 

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

2020 (S. 20 - 36). 

Maxymtschuk B. Überlick über den Stand der ukrainischen 

Germanistik: Bayerisch-ukrainische Tagung an der Freien 

Universität München. – Lwiw, 2003 (S. 23-24). 

Maxymtschuk B. Die ukrainische historische Germanistik als 

Forschung und Lehre: Lemberger Germanistik in der Ukraine. – 

Mannheim, 2010 (S. 19-33). 

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 (с. 81-91) 

 

Тема 3. Методологія і методи синхронного і діахронного 

аналізу лексики, фразеології і словотвору. 

L. Lemnitzer.  Korpuslinguistik: eine Einführung: Tübingen, 

2006, S. 101-172 

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

60-66 

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

Objektbereich, Terminologie und Forschungsschwerpunkte: 

Berlin, New York, 2007, S. 1-10 

Баран Я .А. Фразеологічна стилістика.  Вінниця : Нова 

книга, 2009, с. 142-160 

Th. Roelcke. Fachsprachen: Erich Schmidt Verlag, 2010, S. 13-

28; 55-77 

Кочерган М. П. Загальне мовознавство – Київ : ВЦ 

«Академія», 2008. – С. 283 – 297. 

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

2006, с. 10-99 
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Sukhorolska S., Fedorenko O. Methods of linguistic analysis. 

Lviv, 2009 – p. 279-302 

 

 

Тема 4. Методологія, методика і напрями наукових 

досліджень в галузі теоретичної граматики. 

A.Paslawska. Negative Polaritätselemente Und Ihre 

Lizensierung Im Ukrainischen. Investigations into Formal 

Slavic Linguistics. Eds. P. Kosta et al. Frankfurt am Main, 

2001, p. 673-683 

John R. Payne.  Negation. In Language Typology and Syntactic 

Description, vol I: Clause Structure, ed. Timothy Shopen, 197-

242. Cambridge, 1985, p. 197-242 

K.-E. Sommerfeldt, H. 

Schreiber. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher 

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

M. D. Stepanowa, G. Helbig Wortarten und 

das Problem der Valenz in der deutschen Gegenwartssprache:  

Leipzig, 1981 (S. 118-128) 

В. И. Каравашкин, Р. В. Ефимов. Внутренняя 

валентность слова: теория и практика – Харьков, 1999, с. 5-

27 

Тема 5. Методологія і методика  наукових досліджень у 

діахронії. 

Левицький В. В. Основи германістики: навч. посібник 

- Вінниця: Нова Книга, 2016 (с. 24-27) 

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

2020 (S. 5 - 15). 

Таранець В.Г., Ступак І.В. Африканська теорія походження 

аріїв, Одеса, 2017 

G. Schweikle. Germanisch-deutsche Sprachgeschichte im 

Überblick. Metzler, Stuttgart, 2002, S. 3-7 

 

Тривалість курсу Один семестр  

Обсяг курсу Загальна кількість годин – 90. 

З них 32 години аудиторних занять (16 годин лекційних, 16 

годин практичних занять). Самостійна робота – 58 годин. 

Очікувані результати 

навчання 

Результати навчання: 

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; 
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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. 

Ключові слова Методологія і методика наукових досліджень, 

загальнонаукові і спеціальні дослідницькі методи, індукція, 

дедукція, аналіз, синтез, мовні універсалії, методологія і 

методика наукових досліджень в галузі лінгвістики, 

літературознавства, перекладознавства, когнітивна теорія 

категоризації мовної діяльності, історично-порівняльний 

метод, соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи, 

корпусна лінгвістика, теорія полів і методика їхнього 

дослідження, стратегії і тактики художнього перекладу, 

текст і перформативність, термінологія, методологія і 

методика термінознавчих досліджень. 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ (2 семестр) 

Підсумковий контроль Іспит 

Пререквізити Основи наукових досліджень, актуальні проблеми філології 

і перекладознавства, теорія і практика перекладу, вступ до 

літературознавства, загальне мовознавство, національна і 

всесвітня літератури, вступ до германістики, історія мови, 

вступ до мовознавства, філософія. 

Форми організації 

навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, модульні 

роботи, консультації. 

Методи навчання  Пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного 

викладення матеріалу, евристичний метод, історико-

порівняльний метод. 

Необхідне обладнання Проектор, ноутбук. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Розподіл балів, які 

отримують студенти 

 

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. 

Критерії оцінювання Оцінювання аудиторної роботи студентів проводиться як в 

межах лекційного курсу (діалоги, відповіді на запитання, 

реферати), так і з врахуванням якості виконання 2 модульних 
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робіт і виявлених знань і вмінь під час виконання практичних 

завдань.  

 

Політика виставлення 

балів 

Крім перерахованих вище видів навчальної діяльності при 

підсумковому оцінюванні враховується також присутність на 

заняттях, запізнення,  активність студента під час практичних 

занять. Недопустимим є користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 

в цілях не пов’язаних з навчанням. Також неприйнятним є 

списування, плагіат, несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін.  

Шкала оцінювання: 

національна та ECTS 

 

Кількість 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Визначення Залік 

100 - 90 A Відмінно Зараховано 

89 - 81 B Дуже добре Зараховано 

80 - 71 C Добре Зараховано 

70 - 61 D Задовільно Зараховано 

60 - 51 E Достатньо Зараховано 

21 - 50  FX Недостатньо Не 

зараховано (з 

можливістю 

повторного 

складання) 

0 - 20 F Незадовільно Не 

зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни) 
 

Теми для підготовки до 

іспиту 

- Методологія і метод наукового дослідження 

- Вихідні прийоми літературного аналізу емпіричного 

матеріалу (індукція, дедукція, аналіз, синтез) 

- Методологія і методика наукових досліджень  

 в галузі лінгвістики 

 в галузі перекладознавства 

 в галузі літературознавства 

- Основні напрямки філологічних і перекладознавчих 

досліджень XIX-XXI століть 

- Парадигми наукових досліджень українських 

філологів-германістів і перекладознавців 

- Категоризація як структурування картини світу за 

допомогою узагальнень 

- Корпусна лінгвістика як метод наукових досліджень 
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- Валентність як властивість мовних одиниць і як метод 

лінгвістичних досліджень 

- Дискурс-аналіз. Текст і перформативність 

- Тексто-центрична і системо-центрична парадигма 

дослідження значення слова; методологія і методика 

семантичних інваріантів і проблеми онтогенезу 

природної мови 

- Термін у мові і мовленні. Нові підходи до вивчення 

терміносистем 

- Переклад як комунікативний акт: проблеми його 

еквівалентної типології. Перекладацькі техніки і 

процедури (транспозиція, модуляція, адаптація та ін.) 

- Наукові парадигми історичного вивчення граматичної і 

фонетичної будови мови 

- Наукова парадигма африканського походження аріїв 

- Методи синхронного аналізу лексики і граматики 

- Наукові парадигми дослідження проміжкового 

фразеологічного рівня мови 

- Словотвірний проміжний рівень мови та напрями його 

дослідження 

- Мовні універсалії та нові підходи до їхнього 

дослідження ( на приклпді заперечення з точки зору 

семантики, комунікативного синтаксису і прагматики 

- Стратегії та етапи роботи над науковим дослідженням. 

Студентам на замітку Академічна доброчесність. Самостійна робота 

студентів – оригінальні міркування. Списування, втручання в 

роботу інших студентів є прикладом академічної 

недоброчесності. Виявлення її ознак в письмовій чи усній 

роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. 

Всі студенти повинні відвідувати усі лекції і практичні заняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття з поважних причин. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Література. Література, яка надається викладачем, 

використовується студентами виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Також вітається використання 

студентами іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 

 

 

am Freitag – Zeit haben



9 

 

СХЕМА КУРСУ 

2020/2021 н.р., семестр 2 

I Лекційний курс (16 год) 

Тиждень

/Дата 

Тема, план, тези Форма 

діяльності 

Література Завдан

ня, 

год. 

Термін 

виконання 

 
Змістовий модуль 1. 

 

    

1 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. 

лекція див. літературу до теми 

 

4 

 

 

 

 

Тема 2. Українська германістика і 

перекладознавство: основні 

парадигми наукових досліджень. 

Дискурс-аналіз. Текст і 

перформативність. Переклад: 

проблеми еквівалентної типології. 

лекція див. літературу до теми 

 

4  
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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. 

лекція див. літературу до теми 

 

 

4 

 

 

 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.  

лекція див. літературу до теми 

 

2  
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II Практичний курс (16 год) 

 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. 

лекція див. літературу до теми 

 

2  

Тиждень

/Дата 

Тема, план, тези Форма 

діяльності 

Література Завдан

ня, 

год. 

Кількість 

годин на 

самостійну 

роботу 

 
Змістовий модуль 2. 

 

    

1 Тема 1. Порівняльно-історичний 

метод. 

практичне 

заняття 

Левицький В. В. Основи германістики: навч. 

посібник - Вінниця: Нова Книга, 2016 (с. 24-

29) 

Левицький В.В., Кійко С.В.  Практикум 

до курсу "Вступ до германського 

мовознавства", Нова Книга: Вінниця, 2003 

4 

 

6 
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Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: 

Підручник. Альма-матер. Академія 2008 (с. 

362-365) 

 

 

Тема 2. Дистрибутивний аналіз. Метод 

безпосередніх складників. 

Трансформаційний аналіз. 

практичне 

заняття 

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: 

Підручник. Альма-матер. Академія 2008 (с. 

373-384) 

Sukhorolska S., Fedorenko O. Methods of 

linguistic analysis. Lviv, 2003 – p. 55-124 

4 6 

 Тема 3.  Компонентний аналіз. практичне 

заняття 

Кочерган М. П. Загальне мовознавство – Київ : 

ВЦ «Академія», 2008. – С. 385 – 388. 

Angelika Linke.  Studienbuch linguistik: 

Tübingen, 1996 (S. 145-151) 

2 

 

4 

 Тема 4.  Валентний аналіз (зовнішня і 

внутрішня валентність слова).  

практичне 

заняття 

K.-E. Sommerfeldt, H. 

Schreiber. Wörterbuch zur Valenz und Distributio

n deutscher Adjektive: Leipzig, 1974 (S. 9-38) 

M. D. Stepanowa, G. Helbig Wortarten und 

das Problem der Valenz in der deutschen 

Gegenwartssprache:  Leipzig, 1981 (S. 148-185) 

В. И. Каравашкин, Р. В. Ефимов. Внутренняя 

валентность слова: теория и практика – 

Харьков, 1999 

 

4 6 

 Тема 5.  Статистичні методи 

дослідження. 

практичне 

заняття 

Кочерган М. П. Загальне мовознавство – Київ : 

ВЦ «Академія», 2008. – С. 394 – 403. 

Sukhorolska S., Fedorenko O. Methods of 

linguistic analysis. Lviv, 2003 – p. 263-276 

2 4 

Разом    16 год 26 год 
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САМОСТІЙНА РОБОТА (лекційний курс, 32 год) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

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

 

8 

2 Тема 2. Українська германістика і перекладознавство: основні парадигми наукових досліджень. 

 

8 

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

 

6 

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

 

6 

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

 

4 

 Разом 32 лек.+26 пр.=58 

год 

 

 

 

 

 


