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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

бакалаврів наук з філології 

 

напряму ____________________035 Філологія________________________________________ 

 

спеціалізації східні мови і літератури 

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка філологів високої кваліфікації, 

здатних здійснювати науково-дослідну діяльність у рамках філології, публікувати 

результати своїх наукових досліджень, писати кваліфікаційні роботи у рамках науково-

дослідної роботи, виступати на конференціях та захищати свої кваліфікаційні роботи. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

– ознайомити студентів із організацією наукового знання та наукових досліджень у 

галузі філології; 

– репрезунтувати діючі правила оформлення та опублікування наукових результатів 

в Україні та в Європі; 

– окреслити стан філологічної думки в Україні та в Харківському національному 

університеті ім. В.Н. Каразіна; 

– підготувати студентів до проведення досліджень та написання кваліфікаційних 

робіт в рамках НДРС; 

– підготувати студентів до публічних виступів на конференціях та до захисту 

дипломних та курсових робіт. 

 

 1.3. Кількість кредитів 1,5 

 

1.4. Загальна кількість годин 54 год. 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й -й 

Семестр 

6-й -й 

Лекції 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 
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38 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

Не передбачається програмою 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: поняття, зміст, мету та завдання, структурні елементи науки; класифікацію 

наук; теорію щодо диференціації та інтеграції у науці; структуру філологічних наук; 

парадигми лінгвістики – порівняльно-історичну, структурну, генеративну, функціональну, 

когнітивно-комунікативну; поняття методології, методу і методики; філософські 

(діалектичний, метафізичний та герменевтичний), загальнонаукові (аксіоматичний, 

гіпотетико-дедуктивний, історичний, системний), логічні (аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, аналогія), емпіричні (спостереження, опис, підрахунок, вимірювання, 

порівняння, експеримент, моделювання), лінгвістичні (порівняльно-історичний, 

контрастивний, дистрибутивний, дистрибутивно-статистичний, валентнісний,  

конструктивний, контекстологічний, компонентний, мовленнєвоактовий, концептуального 

аналізу) методи дослідження; систему підготовки наукових кадрів в Україні та в Європі; 

види наукових праць; вимоги до написання наукових робіт; поняття про спадкоємність та 

етику у науці; види та джерела наукової інформації; засади цитування; теорію щодо 

кореляції теоретичних та емпіричних досліджень; джерела та критерії відбору метеріалу; 

критерії класифіцікації; поняття метамови, термінології, критерії вибору терміна; стиль 

наукової прози; основи мистецтва публічного наукового мовлення; 

вміти: класифікувати лінгвістичне дослідження відповідно до парадигм лінгвістики; 

планувати наукове дослідження; оцінювати та обирати наукову тему дослідження; 

обирати об’єкт і предмет дослідження; формулювати мету й завдання наукового 

дослідження; визначати теоретичну та практичну значущість роботи; обирати матеріал 

дослідження; застосовувати методи й процедури лінгвістичного аналізу; опрацьовувати і 

аналізувати теоретичну наукову літературу; створювати конспект першоджерел; цитувати 

першоджерела; укладати бібліографію до наукового дослідження; готувати наукові 

матеріали до опублікування; готуватися до публічного захисту наукової роботи. 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Наука та основні форми організації наукових знань 

 Поняття науки. Зміст науки. Мета та завдання науки. Структурні елементи науки. 

Класифікація наук. Концептуальний апарат науки: поняття й категорії. Наукові принципи 

та закони. Теорія як найвища форма організації наукових знань. Структура та типи теорії. 

Принципи побудови наукової теорії. Гіпотеза та її роль у розвитку науки.  

 Тема 2. Філологія як наука 

 Парадигми лінгвістики. Структура філології як науки. Поняття парадигми. 

Порівняльно–історична парадигма. Структурна парадигма (теорія Фердинанда де 

Соссюра, празький, датський та американський структуралізм). Генеративна парадигма 

(теорія Ноама Хомського). Функціональна парадигма (лінгвістична семантика, 

комунікативна лінгвістика, психо–, нейро– та когнітивна лінгвістика). Когнітивно-

комунікативна парадигма.  

 Тема 3. Наукова методологія та методи досліджень 

 Поняття методології, методу і методики. Філософські методи дослідження 

(діалектичний, метафізичний та герменевтичний). Загальнонаукові методи дослідження 

(аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний, історичний, системний). Логічні методи 

дослідження (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія). Емпіричні методи дослідження 

(спостереження, опис, підрахунок, вимірювання, порівняння, експеримент, моделювання). 
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Лінгвістичні методи дослідження (порівняльно-історичний, контрастивний, 

дистрибутивний, дистрибутивно-статистичний, валентнісний,  конструктивний, 

контекстологічний, компонентний, мовленнєвоактовий, концептуального аналізу).  

 Тема 4. Організація наукової роботи 

  Система підготовки наукових кадрів в Україні та в Європі. Види наукових праць. 

НДРС. Вимоги до курсових, бакалаврських та магістерських робіт. Планування наукових 

досліджень. Оцінка й вибір наукової теми. Вибір об’єкту й предмету дослідження. 

Формулювання мети й завдань наукового дослідження. Визначення теоретичної й 

практичної значущості роботи.    

 Тема 5. Опрацювання та аналіз теоретичної інформації 

 Основні етапи наукового дослідження. Наукова інформація та її джерела. 

Накопичення й обробка теоретичної інформації. Огляд літератури й теоретичні засади 

дослідження. Посилальний апарат. Цитування. Спадкоємність та етика в науці. 

Бібліографічний апарат.  

 Тема 6. Емпіричні аспекти дослідження 

 Кореляція теоретичних й емпіричних досліджень. Джерела й критерії відбору 

матеріалу. Види вибірок. Критерії класифіціювання. Експеримент у лінгвістичних 

дослідженнях. Планування й проведення експерименту. Перевірка вірогідності наукових 

результатів.  

 Тема 7. Метамова та стиль викладення результатів дослідження 

 Загальне поняття про метамову. Термінологія. Вибори до терміну. Визначення. 

Графічна метамова: скорочення, схеми, графіки, таблиці. Функціональний стиль наукової 

прози.  

 Тема 8. Презентація результатів наукових досліджень 

 Види наукових публікацій. Підготовка наукових матеріалів до опублікування. 

Види наукових форумів. Виступ на конференціях. Підготовка до публічного захисту 

магістерської роботи. Структура та зміст виступу. Ведення полеміки. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  

Тема 1. Наука та 

основні форми 

організації наукових 

знань. 

6 2    4 13,75 1    12,75 

Тема 2. Філологія як 

наука. Парадигми 

лінгвістики. 

6 2    4 13,75 1    12,75 

Тема 3. Наукова 

методологія та 

методи досліджень. 

6 2    4 13,75 1    12,75 

Тема 4. Організація 

наукової роботи. 

6 2    4 13,75 1    12,75 

Тема 5. 

Опрацювання та 

аналіз теоретичної 

6 2    4 13,25 0,5    12,75 



 6 

інформації. 

Тема 6. Емпіричні 

аспекти 

дослідження. 

6 2    4 13,25 0,5    12,75 

Тема 7. Метамова та 

стиль викладення 

результатів 

дослідження.  

6 2    4 13,25 0,5    12,75 

Тема 8. Презентація 

результатів 

наукових 

досліджень. 

6 2    4 11,25 0,5    10,75 

Контрольна робота   2    2     2 

Разом за розділом 1 54 16 2   36 108 6    102 

Усього годин  54 16 2   36 108 6    102 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Інтеграція і диференціація у науці. 4 12,75 

2. Досягнення української германістики. 

Лінгвістичні дослідження на факультеті 

іноземних мов Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. 

4 12,75 

3. Теорія когнітивної метафори 4 12,75 

4. Організаційна структура науки в Україні 4 12,75 

5. Первинні та вторинні документи як джерела 

наукової інформації. 

4 12,75 

6. Джерела фактичного матеріалу 4 12,75 

7. Лексико-фразеологічне варіювання та 

синтаксис  наукового тексту 

4 12,75 

8. Основи мистецтва публічного мовлення: 

психологічні аспекти промови, роль 

лінгвальних та екстралінгвальних чинників в 

досягненні ефективності виступу. 

4 10,75 

9. Підготовка до поточної контрольної роботи 

за темою „Бібліографія наукового 

дослідження” 

4 2 

 Разом 36 102 

 

7. Індивідуальні завдання 

(не передбачаються) 

 

8. Методи навчання 

У процесі викладання цього курсу застосовуються такі методи навчання: 

1. Словесні методи: лекція. 

2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 

3. Практичні методи: вправи на складання бібліографії. 

4. Робота з підручником. 
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9. Методи контролю 

Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час поточної 

роботи над навчальним матеріалом, так і в кінці модулю та курсу. 

Для контролю засвоєння навчального матеріалу у рамках аудиторної роботи 

проводиться опитування з матеріалу, відведеного на самостійний розгляд. 

Під час курсу проводиться поточна контрольна робота, що складається з завдання з 

оформлення бібліографії наукового дослідження. 

У кінці курсу проводиться залікова контрольна робота, що складається з тестового 

завдання для перевірки теоретичних знань та практичних умінь студентів. 

 

Форми контролю 

Поточна контрольна робота (письмовий контроль умінь оформлення бібліографії 

наукового дослідження (15 завдань)), максимальна кількість балів – 15); залікова 

контрольна робота (тест для перевірки теоретичних знань студентів (50 завдань), тест для 

перевірки практичних умінь студентів (35 завдань)), максимальна кількість балів – 85. 

До підсумкового семестрового контролю допускаються студенти, які засвоїли не 

менше 50% навчального матеріалу і отримали за поточну контрольну роботу не нижче 8 

балів. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль та самостійна робота Залік Сума 

15 85 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 

 

11. Рекомендоване методичне забезпечення 

 

Базова література 

1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб. пособие / 

И. В. Арнольд. – М. : Высшая школа, 1991. – 139 с. 
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2. Крушельницька О. В. Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень : 

навчальний посiбник для вузiв / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 189 с. 

3. Малая О.Ю. Конспект лекций по курсу «Основы научных исследований» : учебно-

методическое пособие для студентов  факультета иностранных языков / 

О. Ю. Малая. – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 52 с. 

4. Сабитов Р. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / Р. А. Сабитов. – 

Челябинск : Челяб. гос. ун-т., 2002. – 138 с. 

Допоміжна література 

5. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : монографія / [під загальн. ред. І. 

С. Шевченко]. – Харків : Константа, 2005. – С. 21–29. 

6. Кун Т. Структура научных революций/ Т. Кун, перевод с англ. В. Ю. Кузнецов. – 
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