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Силабус курсу Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 

2020/2021 навчального року 

 

 

Назва курсу Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 

Адреса 

викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет, кафедра польської філології 

 

Галузь знань, 

шифр та 

назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія.  

Спеціалізація  035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) 

Викладачі 

курсу 

асист. к.ф.н. Стефанишин Юлія Миронівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

dilna_julia@ukr.net      yuliia.stefanyshyn@lnu.edu.ua 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

I семестр: ауд. 327 - середа12.00-13.00, онлайн - вівторок 10.00- 11.00 

 

Сторінка 

курсу 

https://philology.lnu.edu.ua/course/metody-i-praktyka-suchasnoho-

movoznavchoho-doslidzhennia 

Інформація 

про курс 

 

Курс «Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження» 

призначений для студентів-славістів четвертого року навчання. Предмет є 

обовʼязковою частиною філологічної підготовки бакалаврів. У межах курсу 

передбачене написання курсової роботи з мовознавства. 

Коротка 

анотація 

курсу 

Курс  дає студентам змогу пізнати та втілити на практиці найсучасніші 

методи мовознавчого дослідження, повторити і закріпити вимоги до 

написання наукових праць, зокрема курсової роботи на 4 курсі, є 

допоміжним при окресленні спрямування, написанні плану та визначенні 

методології мовознавчих пошуків студентів, виявленні та опрацюванні 

відповідної до обраних тем наукової літератури, аналізі мовознавчих 

теорій та проблем і використанні їх при опрацюванні зібраного фактичного 

матеріалу. 

Мета та цілі 

курсу 

Метою курсу є ознайомлення студентів з вимогами до написання 

курсових робіт на 4 курсі, закріплення у них вмінь та навичок 

опрацьовувати наукову літературу, структурувати, аналізувати та 

описувати зібраний мовний матеріал, застосовуючи відповідні методи 

сучасного мовознавчого дослідження, робити науково обґрунтовані 

висновки та узагальнення. 

Мета передбачає виконання низки завдань: 

- пригадати теоретичні основи, питання методики, технології та 

організації науково-дослідницької діяльності; 

- ознайомити студентів з методичними рекомендаціями стосовно 

написання курсових робіт га 4 курсі (вимоги до вступу, висновків, резюме, 

технічне оформлення та обсяг роботи, способи посилань тощо); 

 - сформувати теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного, 

кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами, ознайомити 

mailto:dilna_julia@ukr.net


їх із сучасними методи аналізу та опису зібраного мовного матеріалу; 

- удосконалити навички опису позицій використаної у дослідженні 

літератури та джерел; 

- окреслити структуру дослідження та визначити основні його 

проблеми. 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

Основна: 

1. Албул О.А., Кравчук А.М., Петрухінa Л.Е. Методичні рекомендації до 

написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для 

студентів напряму „Філологія” (слов’янські мови та літератури). – 

Львів, 2011. 

2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. 

‒ Київ, 2004.  

3. Eco U. Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów. Warszawa, 

2007.  

4. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotowac pracę dyplomową lub doktorską. 

Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków, 1996.  

5. Kozłowski H. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z 

wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa, 2009.  

6. Oliver P. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów. Kraków, 

2000.  

 

Додаткова література: 

7. Додаткова література укладається відповідно до теми курсової 

роботи. 

 

Тривалість 

курсу 

7-8-ий семестр 

Обсяг курсу Загальний обсяг 210 годин, у т. ч. 58 годин практичних занять і 152 години 

самостійної роботи. 7 кредитів ЄКТС. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студенти повинні знати: 

- якими є вимоги до написання курсових робіт на 4 курсі (вимоги до 

написання вступу, висновків, резюме, технічного оформлення роботи 

тощо); 

- як правильно оформляти список використаної літератури; 

- як правильно робити посилання на праці, використані у дослідженні; 

- опрацювання яких наукових праць є ключовим для висвітлення 

проблем обраної теми дослідження; 

- якими є найновіші підходи до розгляду наукових проблем, суміжних 

із темою їх дослідження;  

- які методи аналізу та опису зібраного мовного матеріалу можна 

застосувати при написанні наукової праці. 

 

Студенти повинні вміти: 

- описувати використану у дослідженні літературу; 

- правильно робити посилання на використані праці; 

- окреслювати план наукового дослідження та основні завдання для 

його успішної реалізації; 

- чітко формулювати мету й завдання праці, предмет, об’єкт, матеріал 

дослідження, наукову новизну, теоретичне і практичне значення праці; 

- аналізувати та синтезувати опрацьований теоретичний матеріал; 

- послуговуватися мовою наукового дискурсу; 

- ефективно застосовувати методи аналізу та опису зібраного мовного 

матеріалу. 



 

Програмні результати: 

Студент повинен: 

Володіти методами проведення наукових досліджень в галузі 

української та слов’янської філології.  

Уміти аналізувати та опрацьовувати інформацію з наукових джерел.  

 Раціонально організовувати власну навчальну та науково-професійну 

діяльність, вміти ефективно будувати стратегію саморозвитку та 

професійного вдосконалення. 

Уміти співпрацювати та комунікувати у колективі.  

Уміти застосовувати загальногуманітарні та філологічні знання для 

виконання професійних обов’язків.  

У своїй професійній діяльності використовувати сучасні інформаційні 

та комунікаційні технології, наукометричні платформи. 

Знати та уміти реалізовувати у практичній діяльності норми 

української та польської літературної мови, а також різних стилів 

мовлення. 

Володіти державною та іноземною мовою на належному рівні, що 

дозволяє створювати тексти наукового стилю.  

Знати систему мов, вміти аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну 

філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

Засвоїти основи перекладознавства і володіти навиками практичного 

перекладу на належному рівні. 

Уміти виділяти проблеми сучасного мовознавства, а також 

здійснювати дослідження в галузі філології.   

 

Ключові 

слова 

науково-дослідна робота, філологічне дослідження, мовознавче 

дослідження, методи мовознавчих досліджень, курсова робота, 

бібліографія. 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік, курсова робота 

Пререквізити Вступ до словʼянської філології, вступ до загального мовознавства 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Курс «Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження» 

передбачає застосування таких методів навчання: бесіда, наочні методи 

(ілюстрація, презентація), науково-дослідні проекти, методи стимулювання 

і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю і 

самоконтролю.  

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, ноутбук 



Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються так:  

 

7 семестр - залік 
Поточний контроль та самостійна робота 

 

 

Сума 

Сума 

 

Презентація 

 плану роботи попереднього списку 

джерел і літератури 

зібраного 

фактичного 
матеріалу 

першої версії 

теоретичного 
розділу праці 

 

 

 

 

 

100 20 20 30 30 

 

 8 семестр – курсова робота 

Робота у семестрі, з 

науковим 

керівником 

Текст курсової 

роботи 
Захист роботи Сума 

20 40 40 100 

 

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 
81-89  В 

добре  
71-80  С 

61-70  D 
задовільно  

51-60  Е  

21-50 

 

FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-20 

 

F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

Питання до 

екзамену. 

⎯  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 СЕМЕСТР І     

1/ 

 

Визначення можливих напрямів наукового 

дослідження (1). 

Практичн

е заняття 

Література відповідно до 

пропонованих тем курсових робіт. 
  

1/ 

 

Визначення можливих напрямів наукового 

дослідження (2). 

 Література відповідно до 

пропонованих тем курсових робіт. 
  

2/ 

 

Обрання і формулювання тем робіт. Основні 

правила та методологічні принципи при 

формулюванні теми дослідження (1). 

Практичн

е заняття 

Gambarelli G., Łucki Z. Jak 

przygotowac pracę dyplomową lub 

doktorską. Wybór tematu, pisanie, 

prezentowanie, publikowanie. Kraków, 

1996; Oliver P. Jak pisać prace 

uniwersyteckie. Poradnik dla 

studentów. Kraków, 2000. 

  

3/ 

 

Обрання і формулювання тем робіт. Основні 

правила та методологічні принципи при 

формулюванні теми дослідження (2). 

Практичн

е заняття 

Gambarelli G., Łucki Z. Jak 
przygotowac pracę dyplomową lub 

doktorską. Wybór tematu, pisanie, 

prezentowanie, publikowanie. Kraków, 

1996; Oliver P. Jak pisać prace 

uniwersyteckie. Poradnik dla 

studentów. Kraków, 2000. 

  

3/ 

 

Попереднє формулювання мети, завдань, 

обʼєкту, предмету дослідження. З’ясування 

актуальності та практичного значення 

роботи. Опис матеріалу та джерельної бази 

(1). 

Практичн

е заняття 

Албул О.А., Кравчук А.М., 

Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та 

оформлення курсових і 

кваліфікаційних робіт для студентів 

напряму „Філологія” (слов’янські 
мови та літератури). – Львів, 2011; 

Oliver P. Jak pisać prace 

uniwersyteckie. Poradnik dla 

studentów. Kraków, 2000; Gambarelli 

G., Łucki Z. Jak przygotowac pracę 

dyplomową lub doktorską. Wybór 

Визначення теми 

курсової роботи. 

Окреслення мети, 

завдань, об’єкта і 

предмету дослідження 

(12). 

29.09.2019 



tematu, pisanie, prezentowanie, 

publikowanie. Kraków, 1996. 

4/ Попереднє формулювання мети, завдань, 

обʼєкту, предмету дослідження. З’ясування 

актуальності та практичного значення 

роботи. Опис матеріалу та джерельної бази 

(2). 

 Албул О.А., Кравчук А.М., 

Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та 

оформлення курсових і 

кваліфікаційних робіт для студентів 

напряму „Філологія” (слов’янські 

мови та літератури). – Львів, 2011; 

Oliver P. Jak pisać prace 
uniwersyteckie. Poradnik dla 

studentów. Kraków, 2000; Gambarelli 

G., Łucki Z. Jak przygotowac pracę 

dyplomową lub doktorską. Wybór 

tematu, pisanie, prezentowanie, 

publikowanie. Kraków, 1996. 

Робота зі словниками. 

15 год. 

 

5/ 

 

З’ясування стану вивчення проблеми в 

літературі. Пошук необхідних наукових 

праць з теми, опрацювання їх. Пошук у 

мережі Інтернет (1). 

Практичн

е заняття 

Kozłowski H. Praktyczny sposób 

pisania prac dyplomowych z 

wykorzystaniem programu 

komputerowego i Internetu. 

Warszawa, 2009; Література 

відповідно до вибраних тем 
курсових робіт. 

Опрацювання наукової 

літератури, пов’язаної з 

напрямом дослідження 

(50) 

10.11.2019 

5/ 

 

З’ясування стану вивчення проблеми в 

літературі. Пошук необхідних наукових 

праць з теми, опрацювання їх. Пошук у 

мережі Інтернет (2). 

Практичн

е заняття 

Kozłowski H. Praktyczny sposób 

pisania prac dyplomowych z 

wykorzystaniem programu 

komputerowego i Internetu. 

Warszawa, 2009; Література 

відповідно до вибраних тем 

курсових робіт. 

  

6/ З’ясування стану вивчення проблеми в 

літературі. Пошук необхідних наукових 

праць з теми, опрацювання їх. Пошук у 

мережі Інтернет (3). 

 Kozłowski H. Praktyczny sposób 

pisania prac dyplomowych z 

wykorzystaniem programu 

komputerowego i Internetu. 

Warszawa, 2009; Література 
відповідно до вибраних тем 

курсових робіт. 

  

7/ 

 

З’ясування стану вивчення проблеми в 

літературі. Пошук необхідних наукових 

праць з теми, опрацювання їх. Пошук у 

практичне 

заняття 

Kozłowski H. Praktyczny sposób 

pisania prac dyplomowych z 

wykorzystaniem programu 

komputerowego i Internetu. 

  



мережі Інтернет (4). Warszawa, 2009; Література 

відповідно до вибраних тем 

курсових робіт. 

7/ 

 

Попереднє укладання бібліографії. Вимоги 

до оформлення списку використаної 

літератури. 

практичне 

заняття 

Албул О.А., Кравчук А.М., 

Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та 

оформлення курсових і 

кваліфікаційних робіт для студентів 

напряму „Філологія” (слов’янські 

мови та літератури). – Львів, 2011. 

  

8/ Правила цитування використаних джерел та 

покликань на них. Загальні вимоги до 

цитування. 

 Албул О.А., Кравчук А.М., 

Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та 

оформлення курсових і 

кваліфікаційних робіт для студентів 

напряму „Філологія” (слов’янські 

мови та літератури). – Львів, 2011. 

  

9/ 

 

Способи та принципи оформлення посилань 

у тексті роботи. Вибір та обґрунтування 

одного із запропонованих способів. 

практичне 

заняття 

Албул О.А., Кравчук А.М., 

Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та 

оформлення курсових і 

кваліфікаційних робіт для студентів 

напряму „Філологія” (слов’янські 
мови та літератури). – Львів, 2011. 

  

9/ Укладання пунктів плану курсової роботи. 

Дотримання принципів логічності та 

послідовності, чіткості викладу. 

Формулювання назв розділів і пунктів праці 

(1). 

 Oliver P. Jak pisać prace 

uniwersyteckie. Poradnik dla 

studentów. Kraków, 2000; Література 

відповідно до вибраних тем 

курсових робіт. 

  

10/ 

 

Укладання пунктів плану курсової роботи. 

Дотримання принципів логічності та 

послідовності, чіткості викладу. 

Формулювання назв розділів і пунктів праці 

(2). 

практичне 

заняття 

Oliver P. Jak pisać prace 

uniwersyteckie. Poradnik dla 

studentów. Kraków, 2000; Література 

відповідно до вибраних тем 

курсових робіт. 

  

ІІ СЕМЕСТР   

1/ 

 

Методологія науково-дослідної роботи. 

Сучасні методи та техніки наукових 

досліджень (1). 

практичне 

заняття 

Цехмістрова Г.С. Основи наукових 

досліджень. Навчальний посібник. 

Київ, 2004, с. 77-87. 

Опрацювання матеріалу 

дослідження. Написання 

дослідницької частини 

15.03.20 



праці (50). 

1/ 

 

Методологія науково-дослідної роботи. 

Сучасні методи та техніки наукових 

досліджень (2). 

практичне 

заняття 

Албул О.А., Кравчук А.М., 

Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та 

оформлення курсових і 
кваліфікаційних робіт для студентів 

напряму „Філологія” (слов’янські 

мови та літератури). – Львів, 2011. 

 

  

2/ 

 

Використання лексикографічних джерел у 

здійсненні мовознавчих досліджень. Огляд 

актуальних електронних словників і онлайн-

словників польської та української мов. 

практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 

тем курсових робіт. 
Опрацювання правил 

передачі іноземних 

власних назв 

українською мовою. 

20 год. 

 

3/ 

 

Способи використання корпусних даних у 

дослідженні функціонування мовних 

одиниць. Найновіші польські та українські 

корпуси текстів. 

практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 

тем курсових робіт. 
  

4/ 

 

Основні вимоги до технічного оформлення 
курсових робіт. 

практичне 

заняття 

Албул О.А., Кравчук А.М., 

Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та 

оформлення курсових і 
кваліфікаційних робіт для студентів 

напряму „Філологія” (слов’янські 

мови та літератури). – Львів, 2011. 

  

5/ 

 

Обговорення концепцій польських та 
східнослов’янських мовознавців щодо 
мовних явищ, які є предметом досліджень в 
обраних темах курсових робіт (1). 

практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 

тем курсових робіт. 

  

6/ 

 

Обговорення концепцій польських та 

східнослов’янських мовознавців щодо 

мовних явищ, які є предметом досліджень в 

обраних темах курсових робіт (2). 

практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 
тем курсових робіт. 

  

7/ 

 

Обговорення принципів і методів 

дослідження практичного матеріалу (1). 

практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 
тем курсових робіт. 

  

8/ 

 

Обговорення принципів і методів 

дослідження практичного матеріалу (2). 

практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 

тем курсових робіт. 
  



9/ 

 

Обговорення структури Вступу до курсової 

роботи. Остаточне формулювання мети, 

завдань, обʼєкту, предмету, актуальності 

дослідження, практичного значення роботи. 

практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 

тем курсових робіт. 
Написання і обговорення 

текстів роботи (40). 

20.04.2020 

10/ 

 

Презентація Вступу до курсової роботи (1). практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 

тем курсових робіт. 
  

11/ 

 

Презентація Вступу до курсової роботи (2). практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 

тем курсових робіт. 
  

12/ 

 

Представлення Висновків, зроблених на 

підставі проведеного дослідження (1). 

практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 

тем курсових робіт. 
  

13/ 

 

Представлення Висновків, зроблених на 

підставі проведеного дослідження (2). 

практичне 

заняття 

Література відповідно до вибраних 

тем курсових робіт. 
  

 


