


 

Назва курсу Основи наукових (літературознавчих) філологічних досліджень  

 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки.  

Спеціальність 035 Філологія.   

Спеціалізація  
035.035 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

сербська 

035.036 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 
словацька 

035.038 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

чеська 
035.039 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

словенська 

Викладачі курсу ас. Климець М.Ю. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

maryana.klymets@lnu.edu.ua 

 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Згідно графіку консультацій. Можливі також консультації на 

електронних дистанційних платформах та у режимі листування. 

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/course/osnovy-nauk-literat-filol-doslidzhen 

Інформація про 

курс 

 

Курс «Основи наукових (літературознавчих) філологічних 

досліджень» покликаний сформувати та закріпити у студентів 

навички роботи з науковим текстом, зокрема шукати джерела, 

наукові та критичні матеріали, навчити розрізняти наукові підходи 

та школи, вибирати оптимальну методологію літературознавчого 

дослідження, застосовувати літературознавчі інструменти.  

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Основи наукових (літературознавчих) філологічних 

досліджень» призначений для студентів-бакалаврів другого року 

навчання. Курс складається із двох змістових модулів: «Теоретичні 

основи наукового дослідження» та «Практичні засади здійснення 

наукового літературознавчого дослідження». 

У ході курсу студенти знайомляться із особливостями наукової 

діяльності, її видами і формами, оволодівають принципами 

здійснення студентського наукового пошуку на всіх етапах: вибір 

теми дослідження, підбір джерельного матеріалу, ознайомлення із 

науковою літературою, аналіз матеріалу, формулювання висновків.  

 

mailto:maryana.klymets@lnu.edu.ua


Мета та цілі курсу Мета курсу – ознайомити студентів із основами здійснення 

дослідницької діяльності у філології, зокрема у літературознавстві, 

висвітлити правила і принципи проведення наукових досліджень, 

засади студентської наукової праці. 

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі. 

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб студент: 

 знав про сучасну науку, літературознавчі напрямки та школи; 

 усвідомлював спадковість славістичних наукових традицій у 

ЛНУ ім. І. Франка 

 опанував літературознавчу термінологію; 

 знав різновиди студентських наукових робіт, зокрема умів 

вибрати тему курсової роботи, визначити мету, завдання, предмет і 

об’єкт дослідження. 

 Дотримувався правил доброчесності у науковій діяльності. 

 

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе 

студенту: 

 виробити навички наукового мовлення; 

 висвітлити історію дослідження проблеми; 

 висвітлити теоретичні аспекти проблеми; 

 виробити навички бібліографічного опису та правильно 

укласти список використаної літератури; 

  уміти цитувати та оформлювати покликання, використовувати 

умовні скорочення. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1.  Албул О. Славістика у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи 

розвитку) / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження 

слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда 

Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – С. 3–10. 

2. Албул О. Львівська славістика в загальноєвропейському 

контексті / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження 

слов′янських мов і літератур. Пам′яті академіка 

Л.А. Булаховського. – Київ, Освіта України, 2019, – C. 3 –11. 

3. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. – К.: 

ВД «Києво-Могилянська акад.», 2008. – 430 с. 11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції літературно-критичної діяльності. – К.: Наук. 

думка, 1986. – 176 с. 

4. Возний І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 

2009. – 144 c. 

5. Галич О. А. Теорія літератури: підруч. / О. А. Галич, В. М. 

Назарець, Є. М. Васильєв. – К.: Либідь, 2001. – 488 с. 

6. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : 

навчальний посібник / О.І. Гуторов. – Харків : ХНАУ, 2019. – 272 c.  

7. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 392 с. 

8. Література. Теорія. Методологія / упор. і наук. ред. Д. Уліцької. - 

Київ : ВД Києво-Могилянська академія, 2006. - 543 c. 

9. Лобур Н. Традиції університетської славістики в Україні та 

виклики сьогодення / Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов’янські обрії. 

Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-

27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. – Київ, 2018. – 



C. 345–355. 

10. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових 

і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” 

(слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 45 с. 

11. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів 

(реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики 

її навчання): Науково-методичний посібник для студентів / М.І. 

Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич та ін. – Київ : Ленвіт, 

2010. – 120 с.  

12. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної 

думки ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 2000 

с. 

 Додаткова література 

13. Глосарій з наукової дисципліни “Основи наукових досліджень” 

: для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / [укл. 

О.А. Єрмоленко]. – Харків : Видавництво ХНЕУ, 2010. – 23 с. 

14. Лесин В.М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, 

О.М. Пулинець. – Київ : Рідянська школа, 1971. – 485 с. 

15. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т. Гром’яка, 

Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – Київ : Академія, 2007.  – 752 с. (Nota 

bene). 

Інтернет-ресурси 

1. Державна наукова установа “Книжкова палата України імені 

Івана Федорова” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrbook.net/  

2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. 

Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/  

3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені 

Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://lnulibrary.lviv.ua/  

4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

Тривалість курсу Два семестри (3,4) 

 

Обсяг курсу Загальний обсяг курсу становить 195 годин, у т. ч. 80 годин 

практичних занять, 115 годин самостійної роботи, кредитів ЄКТС – 

6,5. Курс складається з 2 змістових модулів. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студент повинен  

знати: принципи наукової діяльності як особливого виду 

людської активності; розуміти основні проблеми філології та 

підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та 

інноваційних підходів; засади створення студентських наукових 

праць.  

уміти: здійснювати студентський науковий пошук під 

керівництвом наукового керівника, створювати і оформляти 

студентську наукову працю; використовувати українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному 

спілкуванні; ефективно працювати з інформацією зі сфери 

літературознавства: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично 

http://www.ukrbook.net/
http://www.lsl.lviv.ua/
https://lnulibrary.lviv.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати; використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності; організовувати процес свого навчання й 

самоосвіти..  

Ключові слова Наукове дослідження, курсова робота, мовознавство, теоретичні 

засади, методи дослідження, практичний матеріал, актуальність 

дослідження, новизна.  

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік 

Пререквізити Курс історії основної слов’янської літератури (хорватської), історії 

української літератури, курс світової літератури, філософії, вступ 

до літературознавства.  

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, 

інформаційноілюстративний метод, метод проблемного викладу, 

метод спостереження, метод аналізу, частково-пошуковий метод, 

методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності, методи контролю і самоконтролю 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Підсумковий контроль передбачений у формі заліку через 

виставлення оцінки за результатами поточної успішності. 

Оцінювання поточної успішності проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали за поточну успішність нараховуються так: студент  

повинен представити на занятті у вигляді презентації вибрані 

складові частини студентської наукової роботи: зібраний 

джерельний матеріал (презентація 1), вступ (презентація 2), 

висновки (презентація 3), список використаної літератури 

(презентація 4). Максимальна кількість балів за кожну презентацію 

–20 балів. Також проводиться усне опитування за темами 

практичних занять, максимальна кількість балів – 20 балів. 

Максимальна кількість балів за семестр – 100 балів.  

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТА  

90—100 балів. 

Студент демонструє глибокі знання навчального матеріалу; уміє, 

подаючи різні погляди, аналізувати явища у їхньому взаємозв'язку 

й розвитку; логічно й послідовно відповідає на поставлені 

запитання; добирає переконливі аргументи, усвідомлює можливості 

використання тієї чи іншої інформації; уміє застосовувати 

теоретичні знання для виконання практичних завдань; 

81—89 балів. 

Студент демонструє ґрунтовні знання навчального матеріалу; дає 

аргументовані відповіді на поставлені запитання; логічно й 

послідовно відповідає на поставлені запитання, уміє застосовувати 

теоретичні знання у ході виконання практичних завдань; 

71—80 балів. 

Студент демонструє міцні знання навчального матеріалу, загалом 

аргументовані відповіді містять певні (несуттєві) неточності; у 

відповіді помітний репродуктивний характер, студент недостатньо 



застосовує теоретичні знання під час виконання практичних 

завдань;  

61—70 балів. 

Студент демонструє посередні знання навчального матеріалу, 

відповідь недостатньо аргументована, характеризується 

неповнотою і поверховістю в розкритті теми, порушенням 

послідовності викладу; студент недостатньо застосовує теоретичні 

знання під час виконання практичних завдань; 

51-60 балів.  

Студент демонструє посередні знання навчального матеріалу, не 

розрізняє основну та другорядну інформацію; відповідь 

недостатньо аргументована, хибує на непослідовність викладу, 

пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки, поверховість у 

розкритті теми; попри володіння основними теоретичними 

знаннями студент майже не застосовує їх для виконання 

практичних завдань. 

Питання до заліку Підсумковий контроль передбачений у формі заліку через 

виставлення оцінки за результатами поточної успішності. 

Опитування Проводиться після завершення курсу у вигляді анкетування. 



 

СХЕМА КУРСУ, 3 семестр 

 

Тиждень  
годин 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 
 

Термін виконання 

протягом 

семестру 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження 
 

 

1 т.  

2 год. 

Наука у сучасному світі. Організація 

наукової діяльності в Україні і за 

кордоном.  

 

практичне Албул О. Львівська 

славістика в 

загальноєвропейському 

контексті / О. Албул, 

Н. Лобур // Компаративні 

дослідження слов′янських 

мов і літератур. Пам′яті 

академіка 

Л.А. Булаховського. – Київ, 

Освіта України, 2019, – C. 3 –

11. 

 

Наука у сучасному світі. 

Організація наукової 

діяльності в Україні і за 

кордоном.  

3 год. 

 

2 т. 

2 год. 

Дослідницька діяльність у галузі 

філології в Україні і за кордоном. 

Літературознавчі наукові напрямки і 

школи.  

 

практичне Албул О. Славістика у 

Львівському національному 

університеті імені Івана 

Франка (історія, сучасний 

стан та перспективи 

розвитку) / О. Албул, 

Н. Лобур // Компаративні 

дослідження слов’янських 

мов та літератур. Пам’яті 

академіка Леоніда 

Булаховського: Збірник 

наукових праць. – К., 2009. – 

С. 3–10. 

Дослідницька діяльність у 

галузі філології в Україні і за 

кордоном. Літературознавчі 

наукові напрямки і школи.  

4 год. 

 



3 т. 

2 год. 

Славістичні дослідження у 

Львівському університеті: традиції і 

сучасність. 

 

практичне  Албул О. Славістика у 

Львівському національному 

університеті імені Івана 

Франка (історія, сучасний 

стан та перспективи 

розвитку) / О. Албул, 

Н. Лобур // Компаративні 

дослідження слов’янських 

мов та літератур. Пам’яті 

академіка Леоніда 

Булаховського: Збірник 

наукових праць. – К., 2009. – 

С. 3–10. 

Албул О. Львівська 

славістика в 

загальноєвропейському 

контексті / О. Албул, 

Н. Лобур // Компаративні 

дослідження слов′янських 

мов і літератур. Пам′яті 

академіка 

Л.А. Булаховського. – Київ, 

Освіта України, 2019, – C. 3 –

11. 

Лобур Н. Традиції 

університетської славістики в 

Україні та виклики 

сьогодення / Н. Лобур, 

О. Паламарчук // Слов’янські 

обрії. Випуск 9. XVI 

Міжнародний з’їзд славістів 

(м. Белград, Сербія, 20-27 

серпня 2018 року). Доповіді 

української делегації. – Київ, 

Славістичні дослідження у 

Львівському університеті: 

традиції і сучасність. 

4 год. 

 



2018. – C. 345–355. 

 

4 т. 

2 год. 

Наукова праця та її види (монографія, 

стаття, наукова доповідь, тези наукової 

доповіді, дисертація, автореферат, 

матеріали наукової конференції). 

 

практичне Гундорова Т. 

Післячорнобильська бібліотека. 

Український літературний 

постмодерн / Тамара Гундорова. 

– К. : Критика, 2005. – 263 с.  

Наукова праця та її види 

(монографія, стаття, наукова 

доповідь, тези наукової 

доповіді, дисертація, 

автореферат, матеріали 

наукової конференції). 

3 год. 

 

 

5 т. 

2 год. 

Науково-дослідна діяльність студента, 

її види і форми (реферат, есе, курсова 

робота, магістерська робота, доповідь 

на студентській науковій конференції, 

участь у конкурсі студентських 

наукових робіт, участь у роботі 

студентського наукового гуртка). 

 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

 

Науково-дослідна діяльність 

студента, її види і форми 

(реферат, есе, курсова робота, 

магістерська робота, доповідь 

на студентській науковій 

конференції, участь у 

конкурсі студентських 

наукових робіт, участь у 

роботі студентського 

наукового гуртка). 

3 год. 

 

6 т. 

2 год. 

Курсова робота як вид студентської 

наукової роботи. Складові частини та 

етапи виконання курсової роботи. 

 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Курсова робота як вид 

студентської наукової 

роботи. Складові частини та 

етапи виконання курсової 

роботи. 

3 год. 

 



Навчально- й науково-

дослідна робота студентів-

філологів (реферат, курсова, 

випускна робота з 

української мови та 

методики її навчання): 

Науково-методичний 

посібник для студентів / М.І. 

Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, 

Т.Г. Окуневич та ін. – Київ : 

Ленвіт, 2010. – 120 с.  

 

 

7 т. 

2 год. 

Принципи вибору теми курсової 

роботи. 

 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

Принципи вибору теми 

курсової роботи. 

4 год. 

 

8 т. 

2 год. 

Принципи визначення мети, завдань, 

предмета і об’єкта дослідження. 

практичне  Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

Принципи визначення мети, 

завдань, предмета і об’єкта 

дослідження. 

4 год. 

 



посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

9 т. 

2 год. 

План курсової роботи. практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

План курсової роботи. 

3 год. 

 



: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

10 т.  

2 год. 

Методика збору та документації 

джерельного матеріалу наукового 

дослідження. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Методика збору та 

документації джерельного 

матеріалу наукового 

дослідження. 

3 год. 

 

11 т. 

2 год. 

Методи літературознавчого 

дослідження та їх практичне 

застосування. 

практичне Література. Теорія. 

Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Антологія світової 

літературно-критичної думки 

Методи літературознавчого 

дослідження та їх практичне 

застосування. 

5 год. 

 



ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 

12 т. 

2 год. 

Методика бібліографічного пошуку та 

опрацювання наукової літератури. 

Бібліотека та принципи її роботи. 

Бібліографічний покажчик. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Методика бібліографічного 

пошуку та опрацювання 

наукової літератури. 

Бібліотека та принципи її 

роботи. Бібліографічний 

покажчик. 

3 год. 

 

13 т. 

2 год. 

Принципи бібліографічного опису 

джерел та використаної літератури. 

Вимоги до оформлення списку 

використаної літератури та списку 

використаних джерел у курсовій 

роботі. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

Принципи бібліографічного 

опису джерел та 

використаної літератури. 

Вимоги до оформлення 

списку використаної 

літератури та списку 

використаних джерел у 

курсовій роботі. 

 



: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

5 год. 

14 т. 

2 год. 

Правила цитування та оформлення 

покликань у науковому тексті. 

Запобігання плагіату у науковому 

дослідженні. Принципи доброчесності 

у науковій діяльності. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Правила цитування та 

оформлення покликань у 

науковому тексті. 

Запобігання плагіату у 

науковому дослідженні. 

Принципи доброчесності у 

науковій діяльності. 

5 год. 

 

15 т. 

2 год. 

Умовні скорочення та правила їх опису 

і використання у науковому 

дослідженні. Список умовних 

скорочень. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Умовні скорочення та 

правила їх опису і 

використання у науковому 

дослідженні. Список умовних 

скорочень.pjeva u sumrak na 

Duhove”. 

3 год. 

 

16 т. 

2 год. 

Аналіз проблем при підготовці 

курсової роботи та шляхів їх 

вирішення. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

Аналіз проблем при 

підготовці курсової роботи та 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 



посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

 

СХЕМА КУРСУ, 4 семестр 

 
Тиждень  

годин 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 
 

Література  Завдання, год 

 

Термін виконання 

протягом 

семестру 

 

Змістовий модуль 2. Практичні засади здійснення наукового літературознавчого дослідження 

 
 

 

1 т.  

2 год. 

Особливості наукового стилю мови. практичне Албул О. Львівська Возний І. 

Основи наукових досліджень 

: навчальний посібник / Ігор 

Возний. – Чернівці : 

Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 

, 2001. – 488 с. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

Особливості наукового стилю 

мови. 

3 год. 

 



досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

2 т. 

2 год. 

Типові мовностилістичні помилки при 

написанні наукової праці та шляхи їх 

подолання.  

практичне Албул О. Львівська Возний І. 

Основи наукових досліджень 

: навчальний посібник / Ігор 

Возний. – Чернівці : 

Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 

, 2001. – 488 с. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

 

Типові мовностилістичні 

помилки при написанні 

наукової праці та шляхи їх 

подолання.  

3 год. 

 

2 т. 

2 год. 

Принципи оформлення тексту курсової 

роботи. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

Принципи оформлення 

тексту курсової роботи. 

3 год. 

 



“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

3 т. 

2 год. 

Висвітлення історії дослідження 

проблеми у науковій праці.  

практичне Албул О. Львівська Возний І. 

Основи наукових досліджень 

: навчальний посібник / Ігор 

Возний. – Чернівці : 

Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 

, 2001. – 488 с. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

Представити у вигляді 

презентації висвітлення 

історії дослідження 

проблеми. 3 год 

 

4 т. 

4 год. 

Аналіз складних моментів при 

висвітленні історії дослідження 

практичне Албул О. Львівська Возний І. 

Основи наукових досліджень 

Аналіз складних моментів 

при висвітленні історії 

 



проблеми у курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

: навчальний посібник / Ігор 

Возний. – Чернівці : 

Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 

, 2001. – 488 с. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

дослідження проблеми у 

курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

5 т. 

2 год. 

Висвітлення теоретичних аспектів 

дослідження у курсовій роботі. 

 

практичне Будний В., Ільницький М. 

Порівняльне 

літературознавство. – К.: ВД 

«Києво-Могилянська акад.», 

2008. – 430 с. 

11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції 

літературно-критичної 

діяльності. – К.: Наук. думка, 

1986. – 176 с. 

Література. Теорія. 

Представити у вигляді 

презентації висвітлення 

теоретичних аспектів 

дослідження у курсовій 

роботі. 3 год. 

 



Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Антологія світової 

літературно-критичної думки 

ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 с. 

6 т. 

4 год. 

Аналіз проблем при висвітленні 

теоретичних аспектів дослідження у 

курсовій роботі та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Будний В., Ільницький М. 

Порівняльне 

літературознавство. – К.: ВД 

«Києво-Могилянська акад.», 

2008. – 430 с. 

11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції 

літературно-критичної 

діяльності. – К.: Наук. думка, 

1986. – 176 с. 

Література. Теорія. 

Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Антологія світової 

літературно-критичної думки 

ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 с. 

Аналіз проблем при 

висвітленні теоретичних 

аспектів дослідження у 

курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 

7 т. 

2 год. 

Принципи аналізу практичного 

матеріалу у курсовій роботі. 

практичне Будний В., Ільницький М. 

Порівняльне 

літературознавство. – К.: ВД 

Представити у вигляді 

презентації аналіз 

досліджуваного матеріалу у 

 



«Києво-Могилянська акад.», 

2008. – 430 с. 

11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції 

літературно-критичної 

діяльності. – К.: Наук. думка, 

1986. – 176 с. 

Література. Теорія. 

Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Антологія світової 

літературно-критичної думки 

ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 с. 

курсовій роботі.  

3 год 

8 т. 

4 год. 

Розгляд проблем при аналізі 

практичного матеріалу у науковому 

дослідженні та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Будний В., Ільницький М. 

Порівняльне 

літературознавство. – К.: ВД 

«Києво-Могилянська акад.», 

2008. – 430 с. 

11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції 

літературно-критичної 

діяльності. – К.: Наук. думка, 

1986. – 176 с. 

Література. Теорія. 

Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Розгляд проблем при аналізі 

практичного матеріалу у 

науковому дослідженні та 

пошук шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 



Антологія світової 

літературно-критичної думки 

ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 с. 

9 т.  

2 год. 

Принципи написання висновків до 

курсової роботи. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Представити у вигляді 

презентації висновки у 

курсовій роботі.  

3 год 

 

10 т. 

4 год. 

Аналіз проблем при написанні 

висновків до курсової роботи та пошук 

шляхів їх вирішення. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Аналіз проблем при 

написанні висновків до 

курсової роботи та пошук 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 



Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

11 т. 

2 год. 

Принципи написання вступу до 

курсової роботи. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

Представити у вигляді 

презентації вступ до курсової 

роботи.  

3 год 

 



мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

12 т. 

2 год. 

Аналіз проблем при написанні вступу 

до курсової роботи та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Аналіз проблем при 

написанні вступу до курсової 

роботи та пошук шляхів їх 

вирішення.  

3 год 

 

12 т. 

2 год. 

Додатки як складова частина курсової 

роботи. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

Додатки як складова частина 

курсової роботи. 

2 год. 

 



мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

13 т. 

2 год. 

Принципи оформлення таблиць, 

діаграм, графіків у науковому 

дослідженні. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Принципи оформлення 

таблиць, діаграм, графіків у 

науковому дослідженні. 2 год 

 

14 т. 

2 год. 

Аналіз проблем при оформленні 

списку використаної літератури та 

списку використаних джерел у 

курсовій роботі та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

Аналіз проблем при 

оформленні списку 

використаної літератури та 

списку використаних джерел 

у курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 



мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

14 т. 

2 год. 

Резюме як складова частина курсової 

роботи та вимоги до його написання. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Представити у вигляді 

презентації резюме до 

курсової роботи.  

3 год 

 

15 т. 

2 год. 

Аналіз проблем при написанні резюме 

до курсової роботи та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Аналіз проблем при 

написанні резюме до курсової 

роботи та пошук шляхів їх 

вирішення. 

3 год. 

 

16 т. Принципи оформлення титульної 

сторінки та змісту курсової роботи. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Принципи оформлення 

титульної сторінки та змісту 

курсової роботи. 

3 год. 

 



Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

16 т.  

2 год. 

Захист курсової роботи, правила його 

проведення та принципи підготовки 

доповіді. Правила презентації курсової 

роботи на захисті. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Захист курсової роботи, 

правила його проведення та 

принципи підготовки 

доповіді. Правила презентації 

курсової роботи на захисті. 3 

год 

 

 





 

Назва курсу Основи наукових (літературознавчих) філологічних досліджень  

 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки.  

Спеціальність 035 Філологія.   

Спеціалізація  
035.038 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

чеська 

Викладачі курсу ас. Климець М.Ю. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

maryana.klymets@lnu.edu.ua 

 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Згідно графіку консультацій. Можливі також консультації на 

електронних дистанційних платформах та у режимі листування. 

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/course/osnovy-nauk-literat-filol-doslidzhen 

Інформація про 

курс 

 

Курс «Основи наукових (літературознавчих) філологічних 

досліджень» покликаний сформувати та закріпити у студентів 

навички роботи з науковим текстом, зокрема шукати джерела, 

наукові та критичні матеріали, навчити розрізняти наукові підходи 

та школи, вибирати оптимальну методологію літературознавчого 

дослідження, застосовувати літературознавчі інструменти.  

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Основи наукових (літературознавчих) філологічних 

досліджень» призначений для студентів-бакалаврів другого року 

навчання. Курс складається із двох змістових модулів: «Теоретичні 

основи наукового дослідження» та «Практичні засади здійснення 

наукового літературознавчого дослідження». 

У ході курсу студенти знайомляться із особливостями наукової 

діяльності, її видами і формами, оволодівають принципами 

здійснення студентського наукового пошуку на всіх етапах: вибір 

теми дослідження, підбір джерельного матеріалу, ознайомлення із 

науковою літературою, аналіз матеріалу, формулювання висновків.  

 

mailto:maryana.klymets@lnu.edu.ua


Мета та цілі курсу Мета курсу – ознайомити студентів із основами здійснення 

дослідницької діяльності у філології, зокрема у літературознавстві, 

висвітлити правила і принципи проведення наукових досліджень, 

засади студентської наукової праці. 

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі. 

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб студент: 

 знав про сучасну науку, літературознавчі напрямки та школи; 

 усвідомлював спадковість славістичних наукових традицій у 

ЛНУ ім. І. Франка 

 опанував літературознавчу термінологію; 

 знав різновиди студентських наукових робіт, зокрема умів 

вибрати тему курсової роботи, визначити мету, завдання, предмет і 

об’єкт дослідження. 

 Дотримувався правил доброчесності у науковій діяльності. 

 

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе 

студенту: 

 виробити навички наукового мовлення; 

 висвітлити історію дослідження проблеми; 

 висвітлити теоретичні аспекти проблеми; 

 виробити навички бібліографічного опису та правильно 

укласти список використаної літератури; 

  уміти цитувати та оформлювати покликання, використовувати 

умовні скорочення. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1.  Албул О. Славістика у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи 

розвитку) / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження 

слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда 

Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – С. 3–10. 

2. Албул О. Львівська славістика в загальноєвропейському 

контексті / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження 

слов′янських мов і літератур. Пам′яті академіка 

Л.А. Булаховського. – Київ, Освіта України, 2019, – C. 3 –11. 

3. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. – К.: 

ВД «Києво-Могилянська акад.», 2008. – 430 с. 11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції літературно-критичної діяльності. – К.: Наук. 

думка, 1986. – 176 с. 

4. Возний І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 

2009. – 144 c. 

5. Галич О. А. Теорія літератури: підруч. / О. А. Галич, В. М. 

Назарець, Є. М. Васильєв. – К.: Либідь, 2001. – 488 с. 

6. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : 

навчальний посібник / О.І. Гуторов. – Харків : ХНАУ, 2019. – 272 c.  

7. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 392 с. 

8. Література. Теорія. Методологія / упор. і наук. ред. Д. Уліцької. - 

Київ : ВД Києво-Могилянська академія, 2006. - 543 c. 

9. Лобур Н. Традиції університетської славістики в Україні та 

виклики сьогодення / Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов’янські обрії. 

Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-

27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. – Київ, 2018. – 



C. 345–355. 

10. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових 

і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” 

(слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 45 с. 

11. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів 

(реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики 

її навчання): Науково-методичний посібник для студентів / М.І. 

Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич та ін. – Київ : Ленвіт, 

2010. – 120 с.  

12. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної 

думки ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 2000 

с. 

 Додаткова література 

13. Глосарій з наукової дисципліни “Основи наукових досліджень” 

: для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / [укл. 

О.А. Єрмоленко]. – Харків : Видавництво ХНЕУ, 2010. – 23 с. 

14. Лесин В.М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, 

О.М. Пулинець. – Київ : Рідянська школа, 1971. – 485 с. 

15. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т. Гром’яка, 

Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – Київ : Академія, 2007.  – 752 с. (Nota 

bene). 

Інтернет-ресурси 

1. Державна наукова установа “Книжкова палата України імені 

Івана Федорова” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrbook.net/  

2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. 

Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/  

3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені 

Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://lnulibrary.lviv.ua/  

4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

Тривалість курсу Два семестри (3,4) 

 

Обсяг курсу Загальний обсяг курсу становить 195 годин, у т. ч. 80 годин 

практичних занять, 115 годин самостійної роботи, кредитів ЄКТС – 

6,5. Курс складається з 2 змістових модулів. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студент повинен  

знати: принципи наукової діяльності як особливого виду 

людської активності; розуміти основні проблеми філології та 

підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та 

інноваційних підходів; засади створення студентських наукових 

праць.  

уміти: здійснювати студентський науковий пошук під 

керівництвом наукового керівника, створювати і оформляти 

студентську наукову працю; використовувати українську мову як 

державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному 

спілкуванні; ефективно працювати з інформацією зі сфери 

літературознавства: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично 

http://www.ukrbook.net/
http://www.lsl.lviv.ua/
https://lnulibrary.lviv.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати; використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності; організовувати процес свого навчання й 

самоосвіти..  

Ключові слова Наукове дослідження, курсова робота, мовознавство, теоретичні 

засади, методи дослідження, практичний матеріал, актуальність 

дослідження, новизна.  

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік 

Пререквізити Курс історії основної слов’янської літератури (хорватської), історії 

української літератури, курс світової літератури, філософії, вступ 

до літературознавства.  

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, 

інформаційноілюстративний метод, метод проблемного викладу, 

метод спостереження, метод аналізу, частково-пошуковий метод, 

методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності, методи контролю і самоконтролю 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Підсумковий контроль передбачений у формі заліку через 

виставлення оцінки за результатами поточної успішності. 

Оцінювання поточної успішності проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали за поточну успішність нараховуються так: студент  

повинен представити на занятті у вигляді презентації вибрані 

складові частини студентської наукової роботи: зібраний 

джерельний матеріал (презентація 1), вступ (презентація 2), 

висновки (презентація 3), список використаної літератури 

(презентація 4). Максимальна кількість балів за кожну презентацію 

–20 балів. Також проводиться усне опитування за темами 

практичних занять, максимальна кількість балів – 20 балів. 

Максимальна кількість балів за семестр – 100 балів.  

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТА  

90—100 балів. 

Студент демонструє глибокі знання навчального матеріалу; уміє, 

подаючи різні погляди, аналізувати явища у їхньому взаємозв'язку 

й розвитку; логічно й послідовно відповідає на поставлені 

запитання; добирає переконливі аргументи, усвідомлює можливості 

використання тієї чи іншої інформації; уміє застосовувати 

теоретичні знання для виконання практичних завдань; 

81—89 балів. 

Студент демонструє ґрунтовні знання навчального матеріалу; дає 

аргументовані відповіді на поставлені запитання; логічно й 

послідовно відповідає на поставлені запитання, уміє застосовувати 

теоретичні знання у ході виконання практичних завдань; 

71—80 балів. 

Студент демонструє міцні знання навчального матеріалу, загалом 

аргументовані відповіді містять певні (несуттєві) неточності; у 

відповіді помітний репродуктивний характер, студент недостатньо 



застосовує теоретичні знання під час виконання практичних 

завдань;  

61—70 балів. 

Студент демонструє посередні знання навчального матеріалу, 

відповідь недостатньо аргументована, характеризується 

неповнотою і поверховістю в розкритті теми, порушенням 

послідовності викладу; студент недостатньо застосовує теоретичні 

знання під час виконання практичних завдань; 

51-60 балів.  

Студент демонструє посередні знання навчального матеріалу, не 

розрізняє основну та другорядну інформацію; відповідь 

недостатньо аргументована, хибує на непослідовність викладу, 

пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки, поверховість у 

розкритті теми; попри володіння основними теоретичними 

знаннями студент майже не застосовує їх для виконання 

практичних завдань. 

Питання до заліку Підсумковий контроль передбачений у формі заліку через 

виставлення оцінки за результатами поточної успішності. 

Опитування Проводиться після завершення курсу у вигляді анкетування. 



 

СХЕМА КУРСУ, 3 семестр 

 

Тиждень  
годин 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 
 

Термін виконання 

протягом 

семестру 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження 
 

 

1 т.  

2 год. 

Наука у сучасному світі. Організація 

наукової діяльності в Україні і за 

кордоном.  

 

практичне Албул О. Львівська 

славістика в 

загальноєвропейському 

контексті / О. Албул, 

Н. Лобур // Компаративні 

дослідження слов′янських 

мов і літератур. Пам′яті 

академіка 

Л.А. Булаховського. – Київ, 

Освіта України, 2019, – C. 3 –

11. 

 

Наука у сучасному світі. 

Організація наукової 

діяльності в Україні і за 

кордоном.  

3 год. 

 

2 т. 

2 год. 

Дослідницька діяльність у галузі 

філології в Україні і за кордоном. 

Літературознавчі наукові напрямки і 

школи.  

 

практичне Албул О. Славістика у 

Львівському національному 

університеті імені Івана 

Франка (історія, сучасний 

стан та перспективи 

розвитку) / О. Албул, 

Н. Лобур // Компаративні 

дослідження слов’янських 

мов та літератур. Пам’яті 

академіка Леоніда 

Булаховського: Збірник 

наукових праць. – К., 2009. – 

С. 3–10. 

Дослідницька діяльність у 

галузі філології в Україні і за 

кордоном. Літературознавчі 

наукові напрямки і школи.  

4 год. 

 



3 т. 

2 год. 

Славістичні дослідження у 

Львівському університеті: традиції і 

сучасність. 

 

практичне  Албул О. Славістика у 

Львівському національному 

університеті імені Івана 

Франка (історія, сучасний 

стан та перспективи 

розвитку) / О. Албул, 

Н. Лобур // Компаративні 

дослідження слов’янських 

мов та літератур. Пам’яті 

академіка Леоніда 

Булаховського: Збірник 

наукових праць. – К., 2009. – 

С. 3–10. 

Албул О. Львівська 

славістика в 

загальноєвропейському 

контексті / О. Албул, 

Н. Лобур // Компаративні 

дослідження слов′янських 

мов і літератур. Пам′яті 

академіка 

Л.А. Булаховського. – Київ, 

Освіта України, 2019, – C. 3 –

11. 

Лобур Н. Традиції 

університетської славістики в 

Україні та виклики 

сьогодення / Н. Лобур, 

О. Паламарчук // Слов’янські 

обрії. Випуск 9. XVI 

Міжнародний з’їзд славістів 

(м. Белград, Сербія, 20-27 

серпня 2018 року). Доповіді 

української делегації. – Київ, 

Славістичні дослідження у 

Львівському університеті: 

традиції і сучасність. 

4 год. 

 



2018. – C. 345–355. 

 

4 т. 

2 год. 

Наукова праця та її види (монографія, 

стаття, наукова доповідь, тези наукової 

доповіді, дисертація, автореферат, 

матеріали наукової конференції). 

 

практичне Гундорова Т. 

Післячорнобильська бібліотека. 

Український літературний 

постмодерн / Тамара Гундорова. 

– К. : Критика, 2005. – 263 с.  

Наукова праця та її види 

(монографія, стаття, наукова 

доповідь, тези наукової 

доповіді, дисертація, 

автореферат, матеріали 

наукової конференції). 

3 год. 

 

 

5 т. 

2 год. 

Науково-дослідна діяльність студента, 

її види і форми (реферат, есе, курсова 

робота, магістерська робота, доповідь 

на студентській науковій конференції, 

участь у конкурсі студентських 

наукових робіт, участь у роботі 

студентського наукового гуртка). 

 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

 

Науково-дослідна діяльність 

студента, її види і форми 

(реферат, есе, курсова робота, 

магістерська робота, доповідь 

на студентській науковій 

конференції, участь у 

конкурсі студентських 

наукових робіт, участь у 

роботі студентського 

наукового гуртка). 

3 год. 

 

6 т. 

2 год. 

Курсова робота як вид студентської 

наукової роботи. Складові частини та 

етапи виконання курсової роботи. 

 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Курсова робота як вид 

студентської наукової 

роботи. Складові частини та 

етапи виконання курсової 

роботи. 

3 год. 

 



Навчально- й науково-

дослідна робота студентів-

філологів (реферат, курсова, 

випускна робота з 

української мови та 

методики її навчання): 

Науково-методичний 

посібник для студентів / М.І. 

Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, 

Т.Г. Окуневич та ін. – Київ : 

Ленвіт, 2010. – 120 с.  

 

 

7 т. 

2 год. 

Принципи вибору теми курсової 

роботи. 

 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

Принципи вибору теми 

курсової роботи. 

4 год. 

 

8 т. 

2 год. 

Принципи визначення мети, завдань, 

предмета і об’єкта дослідження. 

практичне  Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

Принципи визначення мети, 

завдань, предмета і об’єкта 

дослідження. 

4 год. 

 



посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

9 т. 

2 год. 

План курсової роботи. практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

План курсової роботи. 

3 год. 

 



: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

10 т.  

2 год. 

Методика збору та документації 

джерельного матеріалу наукового 

дослідження. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Методика збору та 

документації джерельного 

матеріалу наукового 

дослідження. 

3 год. 

 

11 т. 

2 год. 

Методи літературознавчого 

дослідження та їх практичне 

застосування. 

практичне Література. Теорія. 

Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Антологія світової 

літературно-критичної думки 

Методи літературознавчого 

дослідження та їх практичне 

застосування. 

5 год. 

 



ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 

12 т. 

2 год. 

Методика бібліографічного пошуку та 

опрацювання наукової літератури. 

Бібліотека та принципи її роботи. 

Бібліографічний покажчик. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Методика бібліографічного 

пошуку та опрацювання 

наукової літератури. 

Бібліотека та принципи її 

роботи. Бібліографічний 

покажчик. 

3 год. 

 

13 т. 

2 год. 

Принципи бібліографічного опису 

джерел та використаної літератури. 

Вимоги до оформлення списку 

використаної літератури та списку 

використаних джерел у курсовій 

роботі. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

Принципи бібліографічного 

опису джерел та 

використаної літератури. 

Вимоги до оформлення 

списку використаної 

літератури та списку 

використаних джерел у 

курсовій роботі. 

 



: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

5 год. 

14 т. 

2 год. 

Правила цитування та оформлення 

покликань у науковому тексті. 

Запобігання плагіату у науковому 

дослідженні. Принципи доброчесності 

у науковій діяльності. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Правила цитування та 

оформлення покликань у 

науковому тексті. 

Запобігання плагіату у 

науковому дослідженні. 

Принципи доброчесності у 

науковій діяльності. 

5 год. 

 

15 т. 

2 год. 

Умовні скорочення та правила їх опису 

і використання у науковому 

дослідженні. Список умовних 

скорочень. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Умовні скорочення та 

правила їх опису і 

використання у науковому 

дослідженні. Список умовних 

скорочень.pjeva u sumrak na 

Duhove”. 

3 год. 

 

16 т. 

2 год. 

Аналіз проблем при підготовці 

курсової роботи та шляхів їх 

вирішення. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

Аналіз проблем при 

підготовці курсової роботи та 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 



посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

 

СХЕМА КУРСУ, 4 семестр 

 
Тиждень  

годин 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 
 

Література  Завдання, год 

 

Термін виконання 

протягом 

семестру 

 

Змістовий модуль 2. Практичні засади здійснення наукового літературознавчого дослідження 

 
 

 

1 т.  

2 год. 

Особливості наукового стилю мови. практичне Албул О. Львівська Возний І. 

Основи наукових досліджень 

: навчальний посібник / Ігор 

Возний. – Чернівці : 

Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 

, 2001. – 488 с. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

Особливості наукового стилю 

мови. 

3 год. 

 



досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

2 т. 

2 год. 

Типові мовностилістичні помилки при 

написанні наукової праці та шляхи їх 

подолання.  

практичне Албул О. Львівська Возний І. 

Основи наукових досліджень 

: навчальний посібник / Ігор 

Возний. – Чернівці : 

Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 

, 2001. – 488 с. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

 

Типові мовностилістичні 

помилки при написанні 

наукової праці та шляхи їх 

подолання.  

3 год. 

 

2 т. 

2 год. 

Принципи оформлення тексту курсової 

роботи. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

Принципи оформлення 

тексту курсової роботи. 

3 год. 

 



“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

3 т. 

2 год. 

Висвітлення історії дослідження 

проблеми у науковій праці.  

практичне Албул О. Львівська Возний І. 

Основи наукових досліджень 

: навчальний посібник / Ігор 

Возний. – Чернівці : 

Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 

, 2001. – 488 с. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

Представити у вигляді 

презентації висвітлення 

історії дослідження 

проблеми. 3 год 

 

4 т. 

4 год. 

Аналіз складних моментів при 

висвітленні історії дослідження 

практичне Албул О. Львівська Возний І. 

Основи наукових досліджень 

Аналіз складних моментів 

при висвітленні історії 

 



проблеми у курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

: навчальний посібник / Ігор 

Возний. – Чернівці : 

Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 

, 2001. – 488 с. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c.  

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

 

дослідження проблеми у 

курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

5 т. 

2 год. 

Висвітлення теоретичних аспектів 

дослідження у курсовій роботі. 

 

практичне Будний В., Ільницький М. 

Порівняльне 

літературознавство. – К.: ВД 

«Києво-Могилянська акад.», 

2008. – 430 с. 

11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції 

літературно-критичної 

діяльності. – К.: Наук. думка, 

1986. – 176 с. 

Література. Теорія. 

Представити у вигляді 

презентації висвітлення 

теоретичних аспектів 

дослідження у курсовій 

роботі. 3 год. 

 



Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Антологія світової 

літературно-критичної думки 

ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 с. 

6 т. 

4 год. 

Аналіз проблем при висвітленні 

теоретичних аспектів дослідження у 

курсовій роботі та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Будний В., Ільницький М. 

Порівняльне 

літературознавство. – К.: ВД 

«Києво-Могилянська акад.», 

2008. – 430 с. 

11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції 

літературно-критичної 

діяльності. – К.: Наук. думка, 

1986. – 176 с. 

Література. Теорія. 

Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Антологія світової 

літературно-критичної думки 

ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 с. 

Аналіз проблем при 

висвітленні теоретичних 

аспектів дослідження у 

курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 

7 т. 

2 год. 

Принципи аналізу практичного 

матеріалу у курсовій роботі. 

практичне Будний В., Ільницький М. 

Порівняльне 

літературознавство. – К.: ВД 

Представити у вигляді 

презентації аналіз 

досліджуваного матеріалу у 

 



«Києво-Могилянська акад.», 

2008. – 430 с. 

11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції 

літературно-критичної 

діяльності. – К.: Наук. думка, 

1986. – 176 с. 

Література. Теорія. 

Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Антологія світової 

літературно-критичної думки 

ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 с. 

курсовій роботі.  

3 год 

8 т. 

4 год. 

Розгляд проблем при аналізі 

практичного матеріалу у науковому 

дослідженні та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Будний В., Ільницький М. 

Порівняльне 

літературознавство. – К.: ВД 

«Києво-Могилянська акад.», 

2008. – 430 с. 

11.Брюховецький В. 

Специфіка і функції 

літературно-критичної 

діяльності. – К.: Наук. думка, 

1986. – 176 с. 

Література. Теорія. 

Методологія / упор. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - Київ : ВД 

Києво-Могилянська 

академія, 2006. - 543 c. 

Слово. Знак. Дискурс. 

Розгляд проблем при аналізі 

практичного матеріалу у 

науковому дослідженні та 

пошук шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 



Антологія світової 

літературно-критичної думки 

ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. 

– Львів: Літопис, 1996. – 

2000 с. 

9 т.  

2 год. 

Принципи написання висновків до 

курсової роботи. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Представити у вигляді 

презентації висновки у 

курсовій роботі.  

3 год 

 

10 т. 

4 год. 

Аналіз проблем при написанні 

висновків до курсової роботи та пошук 

шляхів їх вирішення. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Аналіз проблем при 

написанні висновків до 

курсової роботи та пошук 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 



Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

11 т. 

2 год. 

Принципи написання вступу до 

курсової роботи. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

Представити у вигляді 

презентації вступ до курсової 

роботи.  

3 год 

 



мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

12 т. 

2 год. 

Аналіз проблем при написанні вступу 

до курсової роботи та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Аналіз проблем при 

написанні вступу до курсової 

роботи та пошук шляхів їх 

вирішення.  

3 год 

 

12 т. 

2 год. 

Додатки як складова частина курсової 

роботи. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

Додатки як складова частина 

курсової роботи. 

2 год. 

 



мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

13 т. 

2 год. 

Принципи оформлення таблиць, 

діаграм, графіків у науковому 

дослідженні. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Принципи оформлення 

таблиць, діаграм, графіків у 

науковому дослідженні. 2 год 

 

14 т. 

2 год. 

Аналіз проблем при оформленні 

списку використаної літератури та 

списку використаних джерел у 

курсовій роботі та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 144 c. 

Гуторов О.І. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навчальний 

посібник / О.І. Гуторов. – 

Харків : ХНАУ, 2019. – 

272 c. 

Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

Аналіз проблем при 

оформленні списку 

використаної літератури та 

списку використаних джерел 

у курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

3 год. 

 



мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

14 т. 

2 год. 

Резюме як складова частина курсової 

роботи та вимоги до його написання. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Представити у вигляді 

презентації резюме до 

курсової роботи.  

3 год 

 

15 т. 

2 год. 

Аналіз проблем при написанні резюме 

до курсової роботи та пошук шляхів їх 

вирішення. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Аналіз проблем при 

написанні резюме до курсової 

роботи та пошук шляхів їх 

вирішення. 

3 год. 

 

16 т. Принципи оформлення титульної 

сторінки та змісту курсової роботи. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Принципи оформлення 

титульної сторінки та змісту 

курсової роботи. 

3 год. 

 



Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

16 т.  

2 год. 

Захист курсової роботи, правила його 

проведення та принципи підготовки 

доповіді. Правила презентації курсової 

роботи на захисті. 

практичне Методичні рекомендації до 

написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних 

робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські 

мови та літератури) / Ольга 

Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 

Захист курсової роботи, 

правила його проведення та 

принципи підготовки 

доповіді. Правила презентації 

курсової роботи на захисті. 3 

год 

 

 


