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м. Львів, вул. Університетська, 1.
Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 014 Середня
освіта. Спеціалізація 014.01 Українська мова та література
доц. Асіїв Л.В.
luboslava.asiyiv@lnu.edu.ua
четвер (9.50) і п’ятниця (15.05)
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/kurs-metod.pdf
Курс допомагає поглибити знання студентів про методологію
лінгвістичних досліджень та сприяє удосконаленню вмінь та
навичок, необхідних для успішного проведення власної науковопошукової діяльності і написання курсової роботи та публічного
захисту її основних положень.
Цей курс дає змогу студентові розвинути науково-дослідницькі
вміння та навички, сприяє розвитку їхнього творчого мислення,
навчає оптимальної організації дослідницької діяльності., сприяє
набуттю необхідних вмінь та навичок ведення наукової дискусії.
Науковий семінар
призначений для студентів спеціальності
середня освіта (спеціалізація українська мова та література)
четвертого року навчання. Цей курс, який є важливою складовою
циклу професійної та практичної підготовки студентів-філологів,
поглиблює знання студентів з методології
наукового
лінгвістичного дослідження, ознайомлює з
актуальними
проблемами сучасного мовознавства, допомагає засвоїти сучасні
методики та прийоми, поглиблює розуміння тенденцій розвитку
мовної системи, вчить аналізувати явища, процеси і закономірності
розвитку української мови, усвідомлювати їхню суть.
Мета курсу – залучити студентів до вирішення актуальних
проблем українського мовознавства, розвивати знання, вміння та
навички для проведення наукових досліджень, удосконалювати
вміння та навички студентів писати науково-дослідницьку роботу.
Практичні цілі курсу полягають в тому, що він допоможе:
- засвоїти методики наукових досліджень з лінгвістики;
- розвинути необхідні знання та вміння для проведення власної
науково-пошукової діяльності та написання курсової роботи;
- поглибити знання наукового стилю, удосконалити відповідні
вміння та навички;
- поглибити необхідні знання та удосконалити вміння писати тези,
рецензії, готувати презентації, виступи.
Основна
Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації

дисципліни

науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів та
викладачів вищих навчальних закладів / Г. І. Артемчук, В. М.
Курило, М. П. Кочерган. – Київ: Форум, 2000.
Асіїв Л. В. Курсова робота з українського мовознавства: Методичні
вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи
(для студентів ІІ курсу філологічного факультету спеціальностей
035 Філологія (спеціальність 035.01 Українська мова та література)
і 014 Середня освіта (спеціалізація 014.01 Українська мова та
література) / Любослава Асіїв. – Львів, 2018 [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу
::
http://philology.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/05/kurs-metod.pdf
Корнієнко І. А. Наукові основи курсової роботи: методичні
рекомендації / І. А. Корнієнко. – Миколаїв, 2005. – 26 с.
Кравченко Н. К. Методи лінгвістичних досліджень [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :: http://discourse.com.ua/lekcii/
Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навч.метод. посібник / А. П. Мартинюк. – Харків: ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2007. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу ::
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream
Мосейчук О. М. Методи проведення лінгвістичних досліджень:
нав.- метод. посіб / О. М. Мосейчук. – Житомир: ЖДУ імені Івана
Франка, 2012. – 75 с.
Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи
студентів у вищому закладі освіти / Є. С. Спіцин. – Київ: Вид.центр
КНЛУ, 2003. – 120 с.
Штонь О. П., Буда В. А. Курсова робота з української мови:
навчально- методичний посібник для студентів-філологів / О. П.
Штонь, В. А. Буда. – Тернопіль: Богдан, 2002. – 63 с.
Додаткова
Глібчук Н. М., Асіїв Л. В. Діалектологічна практика: навчальнометодичний посібник /Н. М. Глібчук, Л. В. Асіїв. – Львів: Вид.
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 103 с. [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://philology.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2013/11/Dialekt_praktyka_rob_prohr_Hlibczuk.pdf
Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Магістерська робота:
від задуму до захисту: методичний путівник / О. М. Горошкіна, А.
В. Нікітіна, Л. О. Попова. – Луганськ, 2004. – 21 с.
Конобродська В. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики:
навч. посібник / В. Конобродська. – Житомир: Полісся, 2003. – 236
с.
Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: зб. вправ і
завдань / І. М. Кочан, А. С. Токарська. – Львів: Світ, 1996. – 228 с.
Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – Київ:
Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 30–32.
Мороз І. В. Структура дипломних робіт та вимоги до їх написання,
оформлення і захисту / І. В. Мороз. – Київ, 1997. – 56 с.
Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентівфілологів: метод. рекомендації / Уклад. О. Штонь, В. Буда. –
Тернопіль, 2000. – 21 с.
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми:
підручник / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 711 c.
Семотюк О. Л. Сучасні технології лінгвістичних досліджень: навч.
посібник / О. Л. Семотюк. – Львів: Вид-цтво Львів. політехніки,
2011. – 152 с..

Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані
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Навчальні методи
та техніки, які

Тематика та методичні поради до написання курсових робіт з
української мови: для викладачів і студентів філологічних
факультетів педагогічних інститутів / Упоряд. М. І. Пентилюк, В.
О.Нагіна. – Київ, 1990. – 52 с.
Шейко В. М., Кушніренко Н. М. Організація та методика науководослідної діяльності: підручник для вищих навчальних закладів / В.
М. Шейко. Н. М. Кушніренко. – Харків: ХДАК, 1998. – 288 с.
один семестр (7)
Науковий семінар
Загальний обсяг 90 годин, у т. ч. 20 години семінарських занять і 40
годин самостійної роботи. 2 кредити ЄКТС. 2 модулі.
Студент повинен
знати:
загальнонаукові та спеціально-лінгвістичні методи дослідження;
вимоги до оформлення бібліографії;
актуальні проблеми сучасного мовознавства;
вимоги до курсової роботи, її структуру;
особливості кожного розділу;
особливості наукового стилю;
основні інтернет-ресурси з лінгвістики;
вимоги до наукової презентації;
вимоги до наукових тез, вступу;
уміти:
складати план-проспект курсової роботи;
формулювати мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження;
визначати актуальність дослідження;
оформлювати покликання,
цитати,
список використаної
літератури (бібліографію);
карткувати досліджуваний матеріал;
аналізувати мовні явища;
застосовувати загальнонаукові та спеціально-лінгвістичні методи
дослідження;
виявляти вплив позамовних чинників на функціонування
різноманітних явищ;
з’ясовувати мовні закономірності та тенденції;
коротко узагальнювати результати дослідження;
писати наукові тези;
готувати презентацію науково-дослідницької роботи;
брати участь у науковій дискусії.
методологія, метод, методика, карткування, прийом, бібліографія,
об’єкт і предмет дослідження, структура роботи
очний
* СХЕМА КУРСУ
залік
Курси “Сучасна українська літературна мова (фонетика і
фонологія)”, “Сучасна українська літературна мова (морфеміка і
дериватологія)”,
“Сучасна українська літературна мова
(лексикологія)”, “Сучасна українська літературна мова (синтаксис)”
“Історична граматика української мови” , “Діалектологія”,
“Українська морфонологія”
Презентація, колаборативне навчання, проєктно-орієнтоване
навчання, дискусія

будуть
використовуватися
під час викладання
курсу
Необхідне
обладнання
Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)
Питання до заліку

Опитування

Комп’ютер/ноутбук, проектор
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
нараховуються так:
• семінарські: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів
50;
• модулі: 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20;
• залік: 30 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 30.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Структура науково-дослідницької (курсової) роботи.
Мета, завдання, об’єкт, предмет, актуальність дослідження.
Вимоги до вступу курсової роботи.
Загальнонаукові та спеціально-лінгвістичні методи дослідження.
Методи вивчення науково-теоретичних джерел.
Вимоги до цитування та покликів у науково-дослідницькій роботі.
Методика збору фактичного матеріалу.
Карткування як метод збирання фактичного матеріалу.
Вимоги до наукової рецензії.
Особливості наукового стилю.
Оформлення бібліографії.
Вимоги до бібліографічного опису джерела.
Інтернет-ресурси з мовознавства.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

СХЕМА КУРСУ
Тиж. / Тема, план, короткі тези
дата /
год.36 т.
5.
09.
2019
2 год.

МОДУЛЬ І
Актуальні проблеми сучасного мовознавства.
Тематика досліджень. Вимоги до написання на
курсової роботи. Вступ. План-проспект.

Форма
діяльності
(заняття)

Література

Завдання, год

семінарсь
ке заняття

Артемчук Г. І., Курило
В. М., Кочерган М. П.
Методика
організації
науково-дослідної
роботи:
навчальний
посібник для студентів
та викладачів вищих
навчальних закладів. –
Київ: Форум, 2000; Асіїв
Л. В. Курсова робота з
українського
мовознавства. – Львів,
2018; Мартинюк А. П.
Основи
наукових
досліджень у лінгвістиці:
навч.- метод. посібник /
А. П. Мартинюк. –
Харків: ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2007. – 40 с.
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://dspace.univer.kharko
v.ua/bitstream; Мосейчук
О.
М.
Методи
проведення
лінгвістичних
досліджень: нав.- метод.
посіб / О. М. Мосейчук. –
Житомир: ЖДУ імені
Івана Франка, 2012. – 75
с.

Написання
плану-проспекту 12. 09.
курсової роботи.
2019
4 год.

Термін
виконання

37 т.
12. 09.
2019

Особливості опрацювання наукової літератури.
Робота з каталогами. Методи вивчення
науково-теоретичних джерел: конспектування,
реферування, анотування, цитування та ін.

семінарсь
ке заняття

2 год.

38 т.

Бібліографія до курсової роботи. Цитування, семінарсь
покликання в курсовій роботі.
ке
заняття

19. 09.
2019
2 год.

39 т.

Методика

збору

фактичного

матеріалу. семінарсь

Артемчук Г. І., Курило
В. М., Кочерган М. П.
Методика
організації
науково-дослідної
роботи:
навчальний
посібник для студентів
та викладачів вищих
навчальних закладів / Г.
І. Артемчук, В. М.
Курило, М. П. Кочерган.
– Київ: Форум, 2000;
Асіїв Л. В. Курсова
робота з українського
мовознавства. – Львів,
2018; Корнієнко І. А.
Наукові основи курсової
роботи:
методичні
рекомендації / І. А.
Корнієнко. – Миколаїв,
2005.
Артемчук Г. І., Курило
В. М., Кочерган М. П.
Методика
організації
науково-дослідної
роботи:
навчальний
посібник для студентів
та викладачів вищих
навчальних закладів / Г.
І. Артемчук, В. М.
Курило, М. П. Кочерган.
– Київ: Форум, 2000;
Асіїв Л. В. Курсова
робота з українського
мовознавства. – Львів,
2018; Корнієнко І. А.
Наукові основи курсової
роботи:
методичні
рекомендації / І. А.
Корнієнко. – Миколаїв,
2005.
Артемчук Г. І., Курило

Опрацювання наукової літератури. 19. 09.
Укласти бібліографію з теми 2019
курсової роботи.
4 год.

Написати вступ курсової роботи.
4 год.

3.
10.
2019

Укласти картотеку до курсової 7. 11. 2019

26.
09.
2019

Карткування досліджуваного матеріалу. Робота ке заняття
зі словниками.

2 год.

40 т.
Вступ як важливий структурний елемент семінарсь
3. 10. курсової роботи. Структура основної частини ке
2019
курсової роботи. Особливості написання заняття
теоретичного розділу. Реферування наукових
2 год.
джерел.

МОДУЛЬ ІІ

В. М., Кочерган М. П.
Методика
організації
науково-дослідної
роботи:
навчальний
посібник для студентів
та викладачів вищих
навчальних закладів / Г.
І. Артемчук, В. М.
Курило, М. П. Кочерган.
– Київ: Форум, 2000;
Асіїв Л. В. Курсова
робота з українського
мовознавства. – Львів,
2018; Корнієнко І. А.
Наукові основи курсової
роботи:
методичні
рекомендації / І. А.
Корнієнко. – Миколаїв,
2005.
Артемчук Г. І., Курило
В. М., Кочерган М. П.
Методика
організації
науково-дослідної
роботи:
навчальний
посібник для студентів
та викладачів вищих
навчальних закладів / Г.
І. Артемчук, В. М.
Курило, М. П. Кочерган.
– Київ: Форум, 2000;
Асіїв Л. В. Курсова
робота з українського
мовознавства. – Львів,
2018; Корнієнко І. А.
Наукові основи курсової
роботи:
методичні
рекомендації / І. А.
Корнієнко. – Миколаїв,
2005.

роботи .
10 год.

Написати
розгорнутий
план 10. 10.
теоретичного розділу курсової 2019
роботи
7 год.

41 т.
10. 10.
2019

Актуальні питання сучасної
української семінарсь
лінгвістики. Особливості публічного захисту ке
наукової роботи. Обговорення основних заняття
положень теоретичних розділів.

2 год.

42 т.
17. 10.
2019
2 год.

Спеціально-лінгвістичні методи дослідження.
Методика лінгвістичних досліджень.

семінарсь
ке
заняття

Асіїв Л. В. Курсова
робота з українського
мовознавства. – Львів,
2018; Корнієнко І. А.
Наукові основи курсової
роботи:
методичні
рекомендації / І. А.
Корнієнко. – Миколаїв,
2005. – 26 с.
Кравченко Н. К. Методи
лінгвістичних
досліджень
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://discourse.com.ua/lek
cii/; Мартинюк А. П.
Основи
наукових
досліджень у лінгвістиці:
навч.- метод. посібник /
А. П. Мартинюк. –
Харків: ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2007. – 40 с.
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://dspace.univer.kharko
v.ua/bitstream
Кравченко Н. К. Методи
лінгвістичних
досліджень
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://discourse.com.ua/lek
cii/; Мартинюк А. П.
Основи
наукових
досліджень у лінгвістиці:
навч.- метод. посібник /
А. П. Мартинюк. –
Харків: ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2007. – 40 с.
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::

24.10. 2019
Написати тези до
розділу
4 год.

теоретичного

43 т.

Вимоги до рецензії на наукову-дослідницьку
роботу, наукову статтю, виступ.

24.10.
2019

семінарсь
ке
заняття

2 год.

44 т.
31.10
2019

Вимоги до
дискусія.

публічного

виступу.

Наукова семінарсь
ке
заняття

http://dspace.univer.kharko
v.ua/bitstream; Мосейчук
О.
М.
Методи
проведення
лінгвістичних
досліджень: нав.- метод.
посіб / О. М. Мосейчук. –
Житомир: ЖДУ імені
Івана Франка, 2012. – 75
с.
Асіїв Л. В. Курсова
робота з українського
мовознавства. – Львів,
2018; Корнієнко І. А.
Наукові основи курсової
роботи:
методичні
рекомендації / І. А.
Корнієнко. – Миколаїв,
2005; Кравченко Н. К.
Методи
лінгвістичних
досліджень
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://discourse.com.ua/lek
cii/; Мартинюк А. П.
Основи
наукових
досліджень у лінгвістиці:
навч.- метод. посібник /
А. П. Мартинюк. –
Харків: ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2007. – 40 с.
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://dspace.univer.kharko
v.ua/bitstream
Асіїв Л. В. Курсова
робота з українського
мовознавства. – Львів,
2018; Корнієнко І. А.
Наукові основи курсової
роботи:
методичні

Написати рецензію на виступ

31.10
2019

3 год.

Підготувати презентацію
дослідження
4 год.

7.
свого 11.
2019

2 год.

45 т.
7.
11.
2019
2 год.

Вимоги до презентації. Наукові тези. Наукова семінарсь
дискусія.
ке
заняття

рекомендації / І. А.
Корнієнко. – Миколаїв,
2005; Кравченко Н. К.
Методи
лінгвістичних
досліджень
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://discourse.com.ua/lek
cii/; Мартинюк А. П.
Основи
наукових
досліджень у лінгвістиці:
навч.- метод. посібник /
А. П. Мартинюк. –
Харків: ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2007. – 40 с.
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://dspace.univer.kharko
v.ua/bitstream
Асіїв Л. В. Курсова
робота з українського
мовознавства. – Львів,
2018; Корнієнко І. А.
Наукові основи курсової
роботи:
методичні
рекомендації / І. А.
Корнієнко. – Миколаїв,
2005; Кравченко Н. К.
Методи
лінгвістичних
досліджень
[Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
::
http://discourse.com.ua/lek
cii/; Мартинюк А. П.
Основи
наукових
досліджень у лінгвістиці:
навч.- метод. посібник /
А. П. Мартинюк. –
Харків: ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2007. – 40 с.
[Електронний ресурс]. –

Режим
доступу
::
http://dspace.univer.kharko
v.ua/bitstream

