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ВСТУП

Навчальна програма вивчення дисципліни «Методологія філологічних
досліджень» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки
фахівців  третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  в  галузі  знань
03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  теоретико-практична
характеристика системи й законів функціонування наукових методів як засобу
дослідження мови та літератури.

Міждисциплінарні  зв’язки:  мовознавство,  літературознавство,
культура  мовлення,  історія  світової,  російської  та  української  літератури,
історія  східнослов’янських мов,  культурологія,  психологія,  етика,  естетика,
філософія тощо.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства;
2. Організація та проведення наукового дослідження;
3. Науковий метод. Класифікація філологічних методів.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.  Мета  дисципліни:  курс  «Методологія  філологічних  досліджень»

повинен  допомогти  здобувачам  засвоїти  систему  наукових  методів  й
опанувати методику філологічних досліджень.

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Методологія
філологічних досліджень» є:
- формування  в  здобувачів  навичок  та  умінь  проведення  науково-
дослідницької роботи з обраної спеціалізації; 
- створення  умов  для  оволодіння  знаннями  з  методології  філологічних
досліджень;
-  розвиток у здобувачів уміння визначати структуру наукового методу;
- формування вміння розуміти термінологічний апарат дисципліни;
-  сформувати  знання  про  багаторівневу  організацію  методологічної  бази
сучасної науки;
- оволодіти  вмінням проводити  поглиблений теоретичний аналіз  мовного
матеріалу; 
- сформувати вміння проводити самостійні дослідження в галузі філології; 
- формування творчого, дослідницького підходу до наукової діяльності. 

1.3.  За результатами вивчення дисципліни у здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності:

загальні:
–  акмеологічна  –  здатність  визначити,  отримати  доступ,  проаналізувати  й
об’єднати інформацію з різних джерел, документів та текстів для вирішення
відповідних  завдань  філологічного  дослідження,  здатність  знаходити,



відбирати, контекстуалізовувати та інтерпретувати значний масив архівного,
документального, текстологічного матеріалу;  
– інформаційна – здатність до пошуку, обробки й подальшого використання
інформації з професійною метою, здатність використовувати мультимедійні
та  мережеві  технології,  ресурси  Інтернет  для  забезпечення  дистанційної
форми навчання у ВНЗ;

спеціальні:
– отримання глибоких обґрунтованих знань теоретичних явищ та історичних
процесів у загальному філологічному вимірі;
– уміння екстраполювання знання з методології філологічних досліджень на
спеціальну область власного дослідження; 
– здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень у
сфері методології філологічних досліджень, генерування нових ідей під час
вирішення дослідних і практичних завдань;
–  моделювати  й  оцінювати  процес  розвитку  сучасної  методології,
установлювати  провідні  тенденції  та  напрями  сучасних  філологічних
досліджень;
–  здатність  проводити  аналіз  наукової  діяльності  окремих  дослідників,
використовуючи сучасні знання для вивчення минулого;
–  аналізувати  навчальну  й  навчально-методичну  літературу  з  дисципліни
«Методологія філологічних досліджень» і  використовувати її  для побудови
власного дослідження

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Наука – продуктивна сила розвитку суспільства.

Загальні відомості про науку. Диференціація та інтеграція – закономірні
тенденції розвитку науки. Методологічні основи наукового пізнання. Методи
наукового пізнання.  Системний підхід  і  системний аналіз.  Моделювання в
науковому  дослідженні.  Системний  підхід  у  філологічних  дослідженнях.
Історія  системного  підходу.  Адаптивні  функціональні  системи.  Польова
структура.  Тезаурусний  підхід.  Функції  в  системі.  Метамова  наукового
дослідження. Загальне  поняття  про  метамову.  Термінологія.  Вимоги  до
терміну.

Змістовий модуль 2
Організація та проведення наукового дослідження.

Вимоги  до проведення  наукового дослідження та  послідовність  його
проведення.  Обґрунтування  теми.  Вибір  об’єкта,  предмета  та  визначення
мети: завдань дослідження. Вимоги до оформлення наукових праць.



Експеримент як складова частина наукового дослідження. Класифікація
експерименту.  Підготовка  до  проведення  експерименту.  Методика
експерименту. Обробка даних експерименту.

Обробка та оформлення результатів дослідження. Форми узагальнення
результатів наукових досліджень. Складання списку літературних джерел.

Змістовий модуль 3
Науковий метод. Класифікація філологічних методів.

Поняття наукового методу. Структура методу. Онтологічний компонент.
Операційний компонент. Телеологічний компонент.

Методи  і  процедури  філологічного  аналізу.  Актуалістичний  метод.
Порівняльно-історичний  метод.  Гіпотетико-дедуктивний  метод.  Метод
опозицій.  Дистрибутивний  метод.  Валентнісний  метод.  Дистрибутивно-
статистичний метод. Контекстологічний аналіз. 

Біографічний метод. Формальний метод. Культурно-історичний метод.
Психоаналіз.  Екзистенціалізм.  Структуралізм.  Постструктуралізм.
Деконструктивізм. 

Використання комп’ютерів, Інтернет ресурсів у наукових дослідженнях.
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4. http  ://  lib  .  rus  .  ec  /
5. http  ://  lessons  .  com  .  ua  /

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – екзамен.

5. Засоби діагностики результатів навчання:
− тестування;
− письмові контрольні роботи;
− усна відповідь;
– усна доповідь за темою; 
– конспекти, тези науково-методичної літератури; 
– індивідуальні завдання;
– підсумкове опитування за тематикою змістових модулів тощо.

https://mail.google.com/mail/
http://lessons.com.ua/
http://lib.rus.ec/
http://www.gramma.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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