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 вул. Університетська, 1, к. 324: онлайн – за домовленістю 
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курсу  

https://philology.lnu.edu.ua/employee/albul-olha 

Інформація 

про курс  

  

Курс «Основи наукових філологічних досліджень (мовознавчих)» студенти  

слов’янського відділення філологічного факультету Львівського національного університету 

 імені Івана Франка (спеціалізація 035.032 слов’янські мови та літератури (переклад 

включно), 

 перша – болгарська та спеціалізація 035.037 слов’янські мови та літератури 

 (переклад включно),  

перша – хорватська) вивчають протягом третього та четвертого семестрів. Курс складається з 

практичних занять.   

Коротка 

анотація 

курсу  

    У курсі «Основи наукових філологічних досліджень (мовознавчих)» студенти отримують 

базові знання, необхідні для здійснення наукових досліджень у галузі мовознавства, 

знайомляться з вимогами щодо структури та оформлення курсових та кваліфікаційних робіт.  



Мета та цілі 

курсу  

Мета: ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької  

діяльності у філології, зокрема у славістиці, правилами і принципами 

проведення наукових досліджень, засадами студентської наукової праці. 

 Завдання: ознайомити студентів із особливостями наукової діяльності,  

її видами і формами, принципами здійснення студентського наукового пошуку  

на всіх етапах: вибір теми дослідження, підбір джерельного матеріалу,  

ознайомлення із науковою літературою, аналіз матеріалу, формулювання 

 висновків, технічне оформлення кваліфікаційних робіт.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни 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, вимоги до оформлення  

кваліфікаційних робіт.  

вміти: здійснювати 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; 

володіти нормами мовного оформлення наукових текстів різних жанрів;  

ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію  

з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз,  

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати  

й систематизувати; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної  

діяльності; аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів; технічно  

грамотно оформляти результати наукових досліджень; організовувати процес 

свого навчання й самоосвіти. 

 

 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

 

1. Албул О., Лобур Н. 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, 2017. – C. 3 –11. 

2. Албул О., Лобур Н. 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. 

3. Возний І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 144 c. 

4. Вчені кафедри слов’янської філології. – Львів: ЛДУ, 1998. – 126 с.  

5. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний  

посібник / О.І. Гуторов. – Харків : ХНАУ, 2017. – 272 c. 

6. Еко У. Как се пише дипломна работа/ Умберто Еко – София: Труд 2013. –  280 с. 
http://www.electronic-library.org/books/Book_0069.html 

7. Крейчова Е. Сталянова Н. Речник на лингвистичните термини за студенти 

слависти. А-Н / Елена Крейчова, Надежда Сталянова. – София : Парадигма, 2019. 

–  380 с. 

8. Кульбабська О.В. Основи мовознавчих досліджень : модульний курс:  

навчальний посібник / О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 144 c. 

https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/study-materials/Kulbabska.com--Posibniki--

Osnovi_movoznavcih_doslidzen_2016_rik.pdf 

9. Лобур Н. Традиції університетської славістики в Україні та виклики сьогодення  

/ Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов’янські обрії. Випуск 9. XVI Міжнародний  

http://www.electronic-library.org/books/Book_0069.html
https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/study-materials/Kulbabska.com--Posibniki--Osnovi_movoznavcih_doslidzen_2016_rik.pdf
https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/study-materials/Kulbabska.com--Posibniki--Osnovi_movoznavcih_doslidzen_2016_rik.pdf


з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 року).  

Доповіді української делегації. – Київ, 2018. – C. 345–355. 

10. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця: 

 Нова Книга : 2013. – 119 с. 

11. 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. 

12. 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.  

 13. Паламарчук О.Л., О.Р. Чмир. 165 років славістики в Київському університеті //                                                                            

Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць. — 

Київ : ВПЦ "Київський університет", 2010. — (Вип. 13) Спеціальний випуск : 

Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. — С. 103-111. 

14. Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник 

 / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2012. – 216 с. 

15. Сорока О. Българистиката в Лвовския университет – история и съвременност 

 / Олга Сорока // Минало, настояще и перспективи на чуждестранна българистика. 

Сборник с доклади от международната кръгла маса, посветена на 

 петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика. Лозен 19-20 юли  

2012 г. Съст. П. Карагьозов, Ю Стоянова. / Ольга Сорока – 

София:Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2013. – С. 152-166. 

16. Сорока О. Езиковедската българистика в Лвивския университет / Олга Сорока // 

Българистика, брой 23. – София, 2011. – С. 45-56. 

17. Сорока О.  И. С. Свенцицки – основоположникът на Лвивската  

научна българистика / Олга Сорока // Драгоманівські студії. Матеріали  

сьомої наукової міжнародної конференції. – Софія : Бетапринт- Петрови и Сие,  

2013. – С.159-162. 

18. Сучасні методи дослідження мови : курс лекцій / укл. М.М. Попович. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2010. – 156 с. 

19. Тасев Г., В. Брезин, Д. Иванова Как се разработва дипломна работа /Тасев Г., В. 

Брезин, Д.Иванова.   – .С., 2009. – 300 с.  

20Тасев Г., Георгиева Д., Ковачева С. Методология на научното изследване. Как се 

разработва докторска дисертация / Г. Тасев, Д. Георгиева, С. Ковачева –  

С., 2009. – 180 с. 

 21. Gačić M. Pisanje znanstvenih i stručnih radova     

https://ua1lib.org/book/16815276/d70055?id=16815276&secret=d70055 

 22.Pisanje znanstvenog rada 
http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/1_godina/metodologija/PISANJE_ZNANSTVEN 

OG_RADA.pdf 

Допоміжна 

23. Ганич Д.І. Словник лінгвістичних термінів / І.Д. Ганич, І.С. Олійник. 

 – Київ : Вища школа, 1985. –360 с. 

24. Глосарій з наукової дисципліни “Основи наукових досліджень” : 

 для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / [укл. О.А. Єрмоленко]. – 

Харків : Видавництво ХНЕУ, 2010. – 23 с. 

25. Енциклопедия на съвременния български език/ Б.Байчев, Р.Цветков Русинов и кол. 

– Велико Търново: ИПК "Св. Евтимий, Патриарх Търновски, 2000 - 583 с.  

26. Манолова Л. Речник на лингвистичните термини в българския език / Л. 

Манолова. – София : Наука и изкуство, 1999. – 202 с. 

https://ua1lib.org/book/16815276/d70055
https://ua1lib.org/book/16815276/d70055?id=16815276&secret=d70055
http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/1_godina/metodologija/PISANJE_ZNANSTVEN%20OG_RADA.pdf
http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/1_godina/metodologija/PISANJE_ZNANSTVEN%20OG_RADA.pdf


27. Українська мова: енциклопедія / ред. кол.: В.М. Русанівський ...  

[та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2007. – 852 c. 
 

12. Інформаційні ресурси 

1. Учебни материали по Методика на научните изследвания и емпиричните  

проучвания [Електронний ресурс] 
http://iniod.unibit.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD/ 

 
2. Електронні каталоги бібліотек України 
 http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-i-fondi/elektronni-resursy/elektronni-katalogy-bibliotek-ukrayiny/ 
3. Библиография по българска неология и неография http://ibl.bas.bg/neolex/wp-
content/uploads/2013/Issues/Publications/bibliography.pdf 
4. Български национален корпус https://dcl.bas.bg/bulnc/en/ 
5. Croatian language Corpus - Hrvatski jezični korpus http://riznica.ihjj.hr/ 
 
 

 
 

Тривалість 

курсу  

     3-й і 4-й семестри 

Обсяг курсу  Загальний обсяг годин: 195 

Ключові 

слова 

Наука, науково-дослідна робота, студентська наукова робота, курсова і кваліфікаційна 

робота, структура курсової і кваліфікаційної роботи 

Формат 

курсу 

Очний 

Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

3-й семестр – без підсумкового контролю,4-й семестр –  залік 

Пререквізити Основна слов»янська мова (болгарська, хорватська). Вступ до слов»янської філології 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використову-

ватися під 

час 

викладання 

курсу 

Бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, вправи,                                                                                          

інформаційно-ілюстративний метод,  метод спостереження, метод аналізу,  

частково-пошуковий метод.  

 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютер, проектор 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

Підсумковий контроль передбачений у формі заліку (4 семестр) через виставлення 

оцінки за результатами поточної успішності. Оцінювання поточної успішності  

проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за поточну успішність нараховуються 

http://iniod.unibit.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD/
http://iniod.unibit.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD/
http://iniod.unibit.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD/
http://iniod.unibit.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD/
http://iniod.unibit.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD/
http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-i-fondi/elektronni-resursy/elektronni-katalogy-bibliotek-ukrayiny/
http://ibl.bas.bg/neolex/wp-content/uploads/2013/Issues/Publications/bibliography.pdf
http://ibl.bas.bg/neolex/wp-content/uploads/2013/Issues/Publications/bibliography.pdf
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/
http://riznica.ihjj.hr/


навчальної 

діяльності) 

так: студент  повинен представити на занятті у вигляді презентації вибрані складові 

частини курсової 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, оцінювання виконаних індивідуальних 

 завдань за темами практичних занять протягом вивчення курсу. Максимальна 

кількість балів – 20 балів. Максимальна кількість балів за семестр – 100 балів.  

 
 

Питання до 

іспиту 

 

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

 

*СХЕМА КУРСУ 

Тиждень 

навчального 

семестру/год. 

 

Тема Форма 

заняття 

          Література завдан

ня 

Термі

н 

викон

ання 

Змістовий 

модуль 1 

 

1 тиждень, 

02.09.21 

2 год. 

Наука у 

сучасному світі. 

Організація 

наукової 

діяльності 

(зокрема, в 

галузі філології) 

в Україні та за 

кордоном. 

Актуальні 

наукові 

напрямки і 

школи.  

 

 

 

 П 

1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 

144 c. 

https://kulbabska.com/images/catalog/

pdf/study-materials/Kulbabska.com--

Posibniki--

Osnovi_movoznavcih_doslidzen_201

6_rik.pdf 

3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця:Нова Книга : 2013. – 119 с. 

 
 

 

1. 

Інстит

ут 

мовоз

навств

а ім. 

О.Пот

ебні 

НАНУ

: 

структ

ура, 

напря

ми 

лінгвіс

тични

х 

дослід

жень. 

2. 

Institut 

za 

hrvatsk

i jezik 

i 

jezikos

lovlje  

 

Практ

ичне 

занят

тя 

2 тиждень 

09.09.21 

2 год. 

Дослідницька 

діяльність у 

славістичних 

центрах 

України. 

  П 1.Албул О., Лобур Н. Славістика у 

Львівському національному 

університеті  

імені Івана Франка (історія, сучасний 

стан та перспективи розвитку)  

  

https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/study-materials/Kulbabska.com--Posibniki--Osnovi_movoznavcih_doslidzen_2016_rik.pdf
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/ 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. Вчені кафедри слов’янської 

філології. – Львів: ЛДУ, 1998. – 126 с. 

 3. Паламарчук О.Л., О.Р. Чмир. 165 

років славістики в Київському 

університеті // Компаративні 

дослідження слов"янських мов і 

літератур : збірник наукових праць. — 

Київ : ВПЦ "Київський університет", 

2010. — (Вип. 13) Спеціальний випуск 

: Пам"яті академіка Леоніда 

Булаховського. — С. 103-111. 

3 тиждень 

16.09.21 

2 год. 

  Cлавістика у 

Львівському 

університеті: 

традиції і 

сучасність. 

 

 

  П 

1. Албул О., Лобур Н. 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, 

2017. – C. 3 –11. 

2. Албул О., Лобур Н. 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. 

3. Сорока О.  И. С. Свенцицки – 

основоположникът на Лвивската  

научна българистика / Олга Сорока // 

Драгоманівські студії. Матеріали  

сьомої наукової міжнародної 

конференції. – Софія : Бетапринт- 

Петрови и Сие,  

2013. – С.159-162. 

 

Відвід

ати 
семіна

р «360 

кроків 

до 

Іларіо

на 

Свєнці

цького

» з 

нагоди 

145-

річчя 

від 

дня 

народ

ження 

та 65-

річчя 

від 

дня 

смерті 

видатн

ого 

україн

ського 

вченог

о. 

20.09.

2021, 

ЛНУ 

 

 

4 тиждень 

23.09.21 

2 год. 

Наукові праці та 

їх різновиди 

(монографія, 

стаття, наукова 

доповідь, тези 

наукової доповіді, 

дисертація, 

автореферат, 

матеріали 

наукової 

 

 

  П 

1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

Вибір 

теми 

курсов

ої 

робот

и зі 

списку 

тем, 

укладе

30.10 



конференції. 

Науково-дослідна 

діяльність 

студента, її види і 

форми наукової 

конференції). 

  

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 

144 c. 

https://kulbabska.com/images/catalog/

pdf/study-materials/Kulbabska.com--

Posibniki--

Osnovi_movoznavcih_doslidzen_201

6_rik.pdf 

3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця: 

 Нова Книга : 2013. – 119 с. 
 

ним 

науков

им 

керівн

иком 

або 

запроп

онова

них 

студен

тами. 

5 тиждень 

30.09.21 

2 год. 

  

Принципи вибору 

теми курсової 

роботи. 

 

 

  П 

1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 

144 c. 

https://kulbabska.com/images/catalog/

pdf/study-materials/Kulbabska.com--

Posibniki--

Osnovi_movoznavcih_doslidzen_201

6_rik.pdf 

3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця: 

 Нова Книга : 2013. – 119 с. 
 

  

6 тиждень 

07.10.21 

2 год. 

Курсова робота як 

вид студентської 

наукової роботи. 

Складові частини 

та етапи 

виконання 

курсової роботи. 

 

 П 

1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 144 

c. 
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 2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : модульний 

курс:  

навчальний посібник / О.В. 

Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 

https://kulbabska.com/images/catalog/pdf

/study-materials/Kulbabska.com--

Posibniki--

Osnovi_movoznavcih_doslidzen_2016_ri

k.pdf 

3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для студентів 

філологічних спеціальностей / О.В. 

Мазур, О.В. Подвойська, С.В. 

Радецька. – Вінниця: Нова Книга : 

2013. – 119 с. 

4.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. 

7 тиждень 

14.10.21 

 

  

  

  

 

 

 

 

8 тиждень 

21.10.21 

2 год. 

Принципи 

визначення 

мети, завдань, 

предмета і 

об’єкта 

дослідження. 
 

 

 

 П 

1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 

144 c. 

https://kulbabska.com/images/catalog/

pdf/study-materials/Kulbabska.com--

Posibniki--

Osnovi_movoznavcih_doslidzen_201

6_rik.pdf 

3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця: Нова Книга : 2013. – 

119 с. 

 

 

Випис

ати  

мету, 

завдан

ня, 

предм

ета і 

об’єкт

а 

дослід

ження 

з 

авторе

ферат

у 

дисерт

ації з 

мовоз

навств

а 

 

 

Насту

пне 

ракти

чне 

занят

тя 

https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/study-materials/Kulbabska.com--Posibniki--Osnovi_movoznavcih_doslidzen_2016_rik.pdf
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4.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 тиждень 

28.10.21 

2 год. 

 

 

План курсової 

роботи. 
 

 

 

 П 

1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 

144 c. 

https://kulbabska.com/images/catalog/

pdf/study-materials/Kulbabska.com--

Posibniki--

Osnovi_movoznavcih_doslidzen_201

6_rik.pdf 

3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця:Нова Книга : 2013. – 119 с. 

4. 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. 

 
 

 

 

Уклас

ти 

проєкт 

плану 

курсов

ої 

робот

и на 

обран

у тему 

 

 

Насту

пне 

практ

ичне 

занят

тя 

10 тиждень 

04.11.21 

2 год. 

Методика 

збору та 

документації 

джерельного 

матеріалу 

 П 1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

Націо

нальні 

мовні 

корпу

си та 

Практ

ичне 

занят

тя 

https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/study-materials/Kulbabska.com--Posibniki--Osnovi_movoznavcih_doslidzen_2016_rik.pdf
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наукового 

дослідження. 
 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 

144 c. 

https://kulbabska.com/images/catalog/

pdf/study-materials/Kulbabska.com--

Posibniki--

Osnovi_movoznavcih_doslidzen_201

6_rik.pdf 

3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця:Нова Книга : 2013. – 119 с. 

4.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. 

 
 

їх 

викор

истанн

я у 

мовоз

навчи

х 

дослід

женях 

11 тиждень 

11.11.21 

2 год. 

Методи 

лінгвістичних 

досліджень та 

їх практичне 

застосування. 
 

 

П 
1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 

144 c. 
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3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця: Нова Книга : 2013. – 

119 с. 

4.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. 

4.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. 

4. 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. 

 

 
 

12 тиждень 

18.11.21 

2 год. 

Методика 

бібліографічно

го пошуку та 

опрацювання 

наукової 

літератури. 

Бібліотека та 

принципи її 

роботи. 

Електронні 

каталоги. 

   П 1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 

144 c. 

 

 

Науко

ва 

бібліо
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ЛНУ: 

історія
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ги 

 

 

 

Насту
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практ
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занят
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3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця: 

Нова Книга : 2013. – 119 с. 

4. 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. 

 

13 тиждень 

25.11.21 

2 год. 

Принципи 

бібліографічно

го опису 

джерел та 

використаної 

літератури. 

Вимоги до 

оформлення 

списку 

використаної 

літератури та 

списку 

використаних 

джерел у 

курсовій 

роботі. 
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Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 
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студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця: Нова Книга : 2013. – 

119 с. 

4. Методичні рекомендації до 

написання та оформлення курсових 
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(слов’янські мови та літератури) 

 

 

Описа

ти 

книгу, 

статт
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згідно 
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вимог

ами 
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тя 
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 / Ольга Албул, Алла Кравчук, 

Людмила Петрухіна. – Львів : 

Видавничий центр 

 ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 

45 с. 
 

 

14 тиждень 

02.12.21 

2 год. 

Правила 

цитування та 

оформлення 

покликань у 

науковому 

тексті. 

Запобігання 

плагіату у 

науковому 

дослідженні. 
 

 1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. – 

144 c. 
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3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця:Нова Книга : 2013. – 119 с. 

4. 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. 
 

  

15 тиждень 

09.12.21 

2 год. 

Умовні 

скорочення та 

правила їх 

опису і 

використання у 

науковому 

дослідженні. 

Список 

умовних 

скорочень. 
 

 

 

  П 

1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 

Чернівці : Чернівецький 
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3.Мазур О.В. Основи наукових 

досліджень : посібник для 

студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця: Нова Книга : 2013. – 

119 с. 

4. 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. 
 

 

16 тиждень 

16.12.21 

2 год.  

Аналіз 

проблем при 

підготовці 

курсової 

роботи та 

шляхів їх 

вирішення. 
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1.Возний І. Основи наукових 

досліджень : навчальний посібник / 

Ігор Возний. 

 – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2009. 

– 144 c. 

2.Кульбабська О.В. Основи 

мовознавчих досліджень : 

модульний курс:  

навчальний посібник / 

О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – 
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студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. 

Подвойська, С.В. Радецька. – 

Вінниця:Нова Книга : 2013. – 119 с. 
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