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1. Загальна інформація 



Назва дисципліни Методологія та організація наукових 

досліджень 

 

Викладач (-і) Доцент Пелехата Олена Миколаївна 

Контактний телефон викладача +380-342-59-60-63 

E-mail викладача olena.pelekhata@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Обов’язкова дисципліна. Теоретична 

підготовка 

Обсяг дисципліни 1,5 ЄКТС (45 годин) 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

www.d-learn. pnu.edu.ua 

Консультації Обговорення індивідуально вибраних 

студентом питань з тематики курсу 

2. Анотація до курсу 

Курс покликаний висвітлити актуальний стан методологічної сфери науки про мову у зв’язку 

з кардинальною перебудовою структури сучасної методологічної сфери мислення і 

діяльності. Розглянуто роль науки і лінгвістичних досліджень у сучасному світі та питання 

технології виконання магістерського дослідження студентами, написання наукових статей, 

тез, доповідей. Докладно охарактеризовано проблеми інтердисциплінарності, що пов'язані з 

методологією та організацією науково-дослідницької діяльності мовознавця: визначення 

об'єкта і предмета дослідження, методології і методів дослідження, способів збирання 

інформації, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді наукових, у тому числі, - 

магістерських робіт, а також - тез, статей. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета курсу– надати студентам знання про сучасні проблеми мовознавства, уміння, що 

створюють необхідне методологічне та організаційне підгрунтя для  написання наукової 

кваліфікаційної роботи  - магістерського дослідження та її презентації науковій спільноті.  

Цілі курсу: Дотримуватися правил академічної доброчесності при написанні магістерського  

дослідження. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове, теоретичне і 

прикладне дослідження з польської мови і літератури та української мови і літератури в 

порівняльному аспекті для написання також наукових статей. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове, теоретичне і 

прикладне дослідження (кваліфікаційна наукова робота - магістерська робота, наукова стаття, 

тези) з польської мови і літератури та української мови і літератури в порівняльному аспекті. 

Здатність орієнтуватися у сучасних тенденціях функціонування методологічної сфери 

сучасної науки про мову і вибудовувати мовознавчу науково-дослідну діяльність відповідно 

до параметрів системомиследіяльнісної методології. Здатність працювати в команді наукової 

спільноти, презентуючи кваліфікаційне дослідження.  

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 6 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 29 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний 

/ 

вибірковий 

1 035.Філологія. 
Cлов’янські мови та 

1 нормативний 

http://www.d-learn/


літератури (переклад 

включно),   перша–

польська 
Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завда

ння, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

1. Наука  і наукові 

дослідження в сучасному 

світі. План 

лекції:1.Теоретични та 

методологічні принципи 

науки.2.Види та ознаки 

наукового дослідження.3 

Організація наукової 

діяльності в Україні. 

лекція 1,2,3,4,6 2   

2. Технологія наукових 

досліджень. План лекції: 1. 

Формулювання теми 

наукового дослідження та 

визначення робочої 

гіпотези.2. Визначення мети, 

завдань, об’єкта й предмета 

наукових 

досліджень.3.Бібліографічний 

апарат наукових досліджень. 

лекція 1,2,3,4,6 2   

3.Основні методи 

дослідження мови. Історія 

питання. План. 

1.Порівняльно-історичне 

мовознавство.2.Структурний 

метод.3.Конструктивізм.4. 

Когнітивний метод. 

 

 

лекція 5 2   

1.Методи та методологія. 

План. 1.Основні методи 

дослідження 

мови.2.Визначення мети, 

завдань, об’єкта й предмета 

наукових досліджень залежно 

від зазначеного метода 

дослідження. 

практичне 5 2год. 5 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

2. Етапи наукового 

дослідження. План. 1. Робота 

над написанням магістерської 

роботи. 2. Написання плану 

магістерської роботи  

1.  

практичне 1,4 2 год. 5+5 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

3. Етапи наукового 

дослідження. План. 1. Робота 

над написанням магістерської 

практичне 1,4 2 год. 5 

+5+5 

Протягом 

семестру, 

згідно з 



роботи. 2. Написання вступу 

та передбачуваних висновків 

до  магістерської роботи 

 

розкладом 

4. Етапи наукового 

дослідження. План. 1. Робота 

над написанням магістерської 

роботи. 2. Робота над 

складанням бібліографії.  

 

практичне 1,4 2 5+5 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

5.Етапи наукового 

дослідження. План. 1. Робота 

над написанням магістерської 

роботи. 2. Основи написання 

наукового виступу 

Презентація наукового 

дослідження. 3. Робота над 

написанням науково-

дослідного проекту. 

 

практичне 1,4 2 год. 5+5 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

Аналіз наукової діяльності 

Інституту польської мови 

ПАН 

Самостійна 

робота 

https://ijp.pan.pl

/nauka-i-

badania/ 

8 год. 8 Кінець 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

Аналіз наукової діяльності 

Інституту славістики ПАН 

Самостійна 

робота 

https://ispan.wa

w.pl/default/ 

8 год. 7 Кінець 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

Аналіз наукової діяльності 

Інституту мовознавства АНУ 

Самостійна 

робота 

http://www.inm

o.org.ua/ 

7 год. 8 Кінець 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

Аналіз наукової діяльності 

Інституту української мови 

АНУ 

Самостійна 

робота 

http://www.nas.

gov.ua/UA/Org/

Messages/Pages

/NASMassMedi

a.aspx?OrgID=

0000324 

6 год. 7 Кінець 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Оцінювання здійснюється за національною 

(п’ятибальною) та університетською (100-

бальною) системами оцінювання. (Див.: пункт 
„9.3. Види контролю” 
Положення про організацію освітнього процесу та 
розробку основних 
документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»). 

Практичні заняття – 50 балів, 

Самостійна робота –30 балів (презентація) 

Колоквіум -20 балів 

 



Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично 

верифіковане висвітлення питань, що 

пропонуються до відповіді з проблем написання 

магістерської роботи, наукової статті 

Практичні заняття Оцінюються по п’ятибальній системі 

Самостійна робота 30 балів за презентацію (аналіз польськомовних 

сайтів -15 балів, аналіз україномовних сайтів – 

15 балів) 

Умови допуску до підсумкового контролю Виконання усіх, запланованих програмою 

дисципліни форм навчальної роботи, які 

підлягають контрольному оцінюванню. 

Мінімальна кількість балів для позитивного 

зарахування курсу – 50 балів 

7. Політика курсу 

Згідно зі статтею 58 Закону України «Про вищу освіту», науково-педагогічні працівники ЗВО 

зобов’язані: забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному 

рівні; дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються 

у ЗВО, дотримуватися в освітньому процесі академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами вищої освіти; розвивати в осіб, які навчаються у ЗВО, 

самостійність, ініціативу, творчі здібності; дотримуватися законів України, статуту та 

Кодексу честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ( 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/положення-про-запобігання-плагіату-у-ДВНЗ-

Прикарпатський-національний-університет-імені-Василя-Стефаника.pdf) 

8. Рекомендована література 

1. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Доб- 

ронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової 

(ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607 с. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf 

 

2.Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вузів, реком. МОНУ / 

В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Професіонал, 2005. – 240 с. 

3. Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці : навч.-метод. посіб. / А. П. 
Мартинюк. – Харків, 2007 – 40с. 
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6795/2/ond.pdf  
4.Основи наукових досліджень : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; укладачі:І. 

О. Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 

2014. – 284 с. 

http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2014/1_g.pdf 

5.Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. –
Полтава : Довкілля-К, 2006. –716 с. 
6.Кравець В. Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посіб. / 
В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 264 с. 
 

 

 
 

 

Викладач                      кандидат філологічних наук, доцент О.М.Пелехата 

 

 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2014/1_g.pdf

