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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів–

3.0 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Спеціальність 

035 Філологія 

 

Модулів – 2 

 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –90 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

14 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год.  

 

Вид контролю: 

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 3.0 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів системи знань про сутність, характер, 

структуру, закономірності й методологію наукових досліджень у галузі 

іноземної філології та вмінь організувати, провадити та представляти наукові 

дослідження. 

 

Завдання: оволодіння знанням про науку як систему уявлень про світ; 

засвоєння теоретичних засад наукового дослідження; вивчення методів і 

методології наукового дослідження; засвоєння елементарної логіки 

філологічного наукового дослідження, етапів, порядку оформлення результатів 

та форм його представлення. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

знати:  

 сутність, характер, структуру й закономірності проведення наукових 

досліджень; 

 методологію наукових досліджень у галузі лінгвістики; 

 

вміти:  

 орієнтуватися в тематиці сучасних наукових досліджень; 

 провести підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою; 

 зробити бібліографічний пошук джерел теоретичного наукового 

матеріалу за обраною темою; 

 оформити дослідження мовою наукового стилю; 

 організувати, провадити та представити наукове дослідження. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Наука як система уявлень про світ 

Наука як система уявлень про світ. Теоретичні засади наукових 

досліджень. Історія та сучасний стан досліджень у галузі іноземної філології за 

кордоном та в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Методологія філологічних наукових досліджень 

Методологія і методи наукових досліджень. Логіка наукового дослідження. 

Самостійна робота студента в системі навчального процесу і науково-дослідної 

роботи. Наукові праці та вимоги до них. 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Наука як система уявлень про світ. 

Методологія філологічних наукових досліджень 

Тема 1.Наука як система 

уявлень про світ 

12 2 2  8      

Тема 2. Теоретичні 

засади наукових 

досліджень 

12 2 2  8      

Тема 3. Історія та 

сучасний стан 

досліджень у галузі 

іноземної філології за 

кордоном та в Україні 

12 2 2  8      

Тема 4.Методологія і 

методи наукових 

досліджень. Логіка 

наукового дослідження 

12 2 2  8      

Разом за змістовим 

модулем 1 

48 8 8  32      

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Організація студентського наукового пошуку 

Тема 5. Самостійна 

робота студента в 

системі навчального 

процесу і науково-

дослідної роботи 

12 2 2  8      

Тема 6. Технологія 

наукових досліджень 

12 2 2  8      

Тема 7. Робота над 

написанням наукових 

статей і 

доповідей.Реферати, 

курсові та кваліфікаційні 

роботи 

18 2 4  12      

Разом за змістовим 

модулем 2 

42 6 8  28      

Усього годин 90 14 16  60      

 



 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Наука як система уявлень про світ 2  

2 Теоретичні засади наукових досліджень 2  

3 Історія та сучасний стан досліджень у галузі іноземної 

філології 

2  

4 Методологія і методи наукових досліджень. Логіка 

наукового дослідження 

2  

5 Самостійна робота студента в системі навчального 

процесу і науково-дослідної роботи 

2  

6 Технологія наукових досліджень 2  

7 Робота над написанням наукових статей і доповідей. 

Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи 

4  

 Усього  16  

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Наука як система уявлень про світ 8  

2 Теоретичні засади наукових досліджень 8  

3 Історія та сучасний стан досліджень у галузі іноземної 

філології 

8  

4 Методологія і методи наукових досліджень. Логіка 

наукового дослідження 

8  

5 Самостійна робота студента в системі навчального 

процесу і науково-дослідної роботи 

8  

6 Технологія наукових досліджень 8  

7 Робота над написанням наукових статей і доповідей. 

Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи 

12  

 Усього 60  

 

7. Методи навчання 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійного пошуку студентів;  

3. управління навчальною діяльністю;  

4. реалізація контролю за успішністю студентів. 

8. Методи контролю 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; усна 

відповідь як елемент складання заліку. 

2. Метод письмового контролю: тести, написання реферату, виконання 

письмового завдання як елемент складання заліку. 

3. Метод самоконтролю. 



 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Відвідування лекцій 7 

Відвідування практичних занять 8 

Робота на практичних заняттях 24 

Самостійний проект 21 

Контрольна робота, модуль 1 

Контрольна робота, модуль 2 

Підсумкова контрольна робота 

10 

10 

20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень”для 

студентів спеціальності 035 Філологія. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни“Основи наукових 

досліджень”для студентів спеціальності 035 Філологія. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи наукових 

досліджень”для студентів студентів спеціальності 035 Філологія. 

 

 

 

 



 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб. 

пособие / И. В. Арнольд. – М. : Высш. шк., 1991. – 140 с. 

2. Булатецька Л. І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці : підручник / 

Л. І. Булатецька. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 176 с. 

3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – К. : 

Академія, 2001. – 368с. 

4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. – К. : 

Академія, 2006. – 288 с. 

5. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих 

навч. заклад. філол. спец. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. – 

Вінниця : Нова Книга, 2013. – 120 с. 

6. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний 

огляд) / О. О. Селіванова. – К. : Вид-во Українського фітосоціологічного 

центру, 1999. – 148 с. 

7. Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів: посібник / 

В. І. Перебийніс. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 171 с. 

8. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: посібник / 

А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с. 

 

Допоміжна 

1. Антонова Т. И. Текстовые формулировки научного определения / 

Т. И. Антонова // Вопр. языкознания. – 1984. – №1. – С. 108. 

2. Бондарко А. В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения 

системы и среды / А. В. Бондарко // Вопр. языкознания. – 1985. – №1. – 

С. 13-23. 

3. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено 

на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення» // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9–

10. – С. 2–10. 

4. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення (ISO 5966:1982) : ДСТУ 3008-95. – Чинний від 1996-01-01. – 

К. : Держстандарт України, 1995. – 37 с. – (Державний стандарт України). 

5. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма : навч. посіб. для 

студ., аспір. і науковців / Т. В. Яхонтова. – Львів : Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с. 
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