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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  
Сучасні методи лінгвістичних 

досліджень 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Медвідь Олена Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Третій рівень вищої освіти; НРК – 

9 рівень; QF-LLL – 8 рівень; FQ-EHEA – 

третій цикл  

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
10 тижнів протягом 3-го і 4-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 50 

години становить контактна робота з 

викладачем (30 години лекцій, 20 годин 

лабораторних, 2 години – модульні 

контрольні роботи), 100 годин становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською та англійською мовами 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні знання з дисциплін: «вступ до 

мовознавства зі змістовим модулем: вступ 

до перекладознавства» «порівняльна 

лексикологія», «проблеми соціального 

варіювання мови в аспекті перекладу»,  

«теоретична граматика», «теорія мовного 

дискурсу зі змістовим модулем: 

композиція текстів різних жанрів», 

«філософія», «інноваційні інформаційні 

технології» 



 

 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни — послідовне ознайомлення аспірантів з основними 

постулатами лінгвометодології та її ключовими поняттями – науковою парадигмою, 

епістемою, методом. У рамках курсу вивчаються методи дослідження мови, які були 

характерними для дослідників мови на певних етапах розвитку лінгвістичної Мета курсу 

науки. Систематизація методів і загальних дослідницьких підходів здійснюється з огляду 

на зміну епістемічних уявлень про мову в діахронії науково-лінгвістичного пошуку. 

Внаслідок опанування цього курсу у аспірантів мають сформуватися системні знання про 

історію і сучасний стан методології лінгвістики, про теорію і практику використання 

різноманітних методів і прийомів мовознавчого дослідження, скорельованих зі 

специфікою об’єкта, предмета та емпіричного матеріалу, а також вміння здійснювати 

інноваційні наукові дослідження, базовані на отриманих знаннях і засадах академічної 

доброчесності 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Лінгвометодологія. Предмет, об’єкт і головні завдання Ключові поняття 

лінгвометодології: методологія, парадигма, епістема 

Тема 2. Понятійно-термінологічний апарат сучасної лінгвістики. 

Тема 3. Зміна наукових парадигм мовознавства в діахронному аспекті. 

Тема 4. Порівняльно-історична (генетична) парадигма наукових досліджень.  

Тема 5. Структуралістська (таксономічна) парадигма в мовознавстві.  

Тема 6. . Комунікативно-функціональна (прагматична) парадигма. 

Тема 7. Лінгво-прагматичні методи в дискурсології. 

Тема 8. Когнітивна (когнітивно-дискурсивна) парадигма  

Тема 9. Синергетичні дослідження в лінгвістиці сьогодення.  

Тема 10. Дослідницькі принципи парадигмального простору сучасної лінгвістики.  

Тема 11. Загальні і лінгвістичні методи дослідження в сучасному мовознавстві. 

Тема 12. Способи побудови гіпотези дослідження та підбору відповідних методик.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 

Мати глибинні знання в галузі мовознавства, розпізнавати панівні 

парадигми й сучасні теорії філології, розуміти структуру сучасної 

англійської мови, осмислювати її як синергетичну полісистему з 

метою застосування у професійній та інноваціно-науковій 

діяльності 

РН2 

Здійснювати типологію основних методів, прийомів та способів 

лінгвістичних досліджень, вміти аналізувати, знаходити 

закономірності в межах емпіричного матеріалу дослідження; 

застосовувати набуті знання під час написання дисертаційної 

роботи доктора філософії та наукових статей 



 

 

РН3 

Знати інноваційний понятійно-термінологічний апарат в рамках 

сучасних мовознавчих концепцій, використовувати його у 

написанні оригінальних наукових праць у галузі філології та їхній 

репрезентації на вітчизняних і міжнародних наукових 

конференціях. 

РН4 

Демонструвати уміння давати характеристику когнітивних, 

комунікативних та дискурсивно-функціональних аспектів 

англійської мови, полісемії, що характеризують її потенціал з метою 

застосування як в дослідницькій, так і у викладацькій діяльності в 

межах спеціальності "Філологія" 

РН5 

Аналізувати різноманітні аспекти мов оригіналу та перекладу, їхню 

історію і варіативність, враховувати  сучасні синергетичні поняття і 

знання у створенні та керуванні інноваційних наукових проєктів. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 1 

Розуміти основні проблеми сучасної лінгвістики, підходи до їхнього 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних 

підходів; пов’язувати загальнолінгвістичні проблеми з вирішенням 

практичних наукових досліджень і завдань, що виникають у 

професійній та науково-інноваційній діяльності, застосовувати 

емпіричні й теоретичні методи пізнання під час викладання 

теоретичного предметного матеріалу в закладі вищої освіти. 

ПРН 2 

Розуміти структуру філологічної науки; знати систему мови та 

дискурсу, вміти застосовувати ці знання у побудові ефективної 

стратегії саморозвитку та професійного самовдосконалення; знати 

основні класичні та новітні філологічні концепції, фундаментальні 

праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко розуміти 

теоретичні й практичні проблеми в галузі дослідження. 

ПРН 3 

Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати лінгвістичні явища і процеси, що їх зумовлюють, 

під час написання інноваційних наукових праць; уміти проводити 

огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення різних наукових 

поглядів у галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати 

власну наукову концепцію. 

ПРН 4 

Мати глибинні знання основних понять, теорій та концепцій 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній та 

науковій діяльності; застосовувати бази даних лінгвістичного 

спрямування,  використовувати сучасні методи дослідження та  

інформаційні технології для опрацювання текстової інформації; 

обирати адекватну предмету філологічного дослідження 

методологію, запроваджувати сучасні методи наукових досліджень 

для розв’язання широкого кола проблем і завдань у галузі філології 

з дотриманням правил академічної доброчесності. 



 

 

ПРН 5 

Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови 

й дискурсу та використовувати їх для формулювання дослідницьких 

гіпотез та визначення способів їхньої перевірки; планувати, 

ініціювати й здійснювати розробку дослідницько-інноваційних  

проєктів, організовувати роботу дослідницьких колективів в руслі 

академічної доброчесності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять під час вивчення дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (ПЗ). 

 Тема 1. 

Л 1. Лінгвометодологія. Предмет, об’єкт і головні завдання  
ПЗ 1. Ключові поняття лінгвометодології: методологія, парадигма, епістема 

Тема 2. 

Л 2.  Понятійно-термінологічний апарат сучасної лінгвістики. 

Тема 3.  

Л 3. Зміна наукових парадигм мовознавства в діахронному аспекті. 

Тема 4.  
Л 4. Порівняльно-історична (генетична) парадигма наукових досліджень.  

Тема 5.  
Л 5. Структуралістська (таксономічна) парадигма в мовознавстві.  

Тема 6.  

Л 6. Комунікативно-функціональна (прагматична) парадигма. 

Тема 7. 

Л 7. Лінгво-прагматичні методи в дискурсології. 

Тема 8.  
Л 8. Когнітивна (когнітивно-дискурсивна) парадигма  

Тема 9. 

Л 9. Синергетичні дослідження в лінгвістиці сьогодення.  

Тема 10. Синергетичні дослідження в лінгвістиці сьогодення 

Л 10. Дослідницькі принципи парадигмального простору сучасної лінгвістики.  

ПЗ 2. Дослідницькі принципи парадигмального простору сучасної лінгвістики. 

Тема 11. 

Л 11.  Загальні і лінгвістичні методи дослідження в сучасному мовознавстві. 

ПЗ 3. Загальні і лінгвістичні методи дослідження в сучасному мовознавстві 

Тема 12.  

Л 12. Способи побудови гіпотези дослідження та підбору відповідних методик. 

ПЗ 4. Способи побудови гіпотези дослідження та підбору відповідних методик 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до лабораторних занять 

НД 3. Підготовка до тесту за  темами 1-12. 

НД 4. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить 

аналіз за результатами вивчення тем 1-12 



 

 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. лабораторні заняття (мультимедійна презентація, навчальна 

дискусія/дебати, кейс-стаді/аналіз ситуації) 

МН4. модульне навчання; 

МН5. мозковий штурм. 

Лекції надають аспірантам матеріали з методології сучасних лінгвістичних 

досліджень, знайомлять їх із понятійно-термінологічним апаратом сучасної 

лінгвістики, вчать розпізнавати панівні парадигми й сучасні теорії філології,  

осмислювати мовну систему як синергетичну полісистему з метою застосування у 

професійній та інноваціно-науковій діяльності, застосовувати набуті знання під 

час написання дисертаційної роботи доктора філософії та наукових статей (РН 1, 

РН 2). Лекції ґрунтуються на використанні знань у вигляді окремих змістових 

модулів, що інтегруються з іншими частинами курсу (РН 3). Вони доповнюються 

завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на практиці в процесі наукових досліджень (РН 4 

та РН 5). Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам 

можливість застосовувати теоретичні знання, аналізуючи емпіричний матеріал 

дослідження (РН 1 та РН 2).  

Підготовка до практичних занять сприятиме активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів за рахунок асоціації їхнього власного досвіду з предметом навчання (РН 

3). Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, лабораторних занять, 

а також робота в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, а потім проаналізовані, обговорені та 

продемонстровані у звіті про виконання завдань практико-орієнтованого навчання. 

Під час підготовки до презентацій за результатами практико-орієнтованого 

навчання аспіранти розвиватимуть навички самостійного наукового дослідження, 

швидкого критичного мислення, синтезу та аналізу емпіричного матеріалу. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ загалом правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 



 

 

НЕЗАДОВІЛЬН

О 
можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬН

О 
необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування, тестування та усні коментарі викладача за його результатами, 

настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань, самооцінювання 

поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання аспірантами виконаних 

практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових 

опитувань (тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2), індивідуальних 

презентацій та колективних дискусій (М3). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит має 

бути не менше ніж 30 балів 

Оцінка аспіранта формується таким чином: 

1. ситуативне завдання (виконання, презентація, обговорення) 30 балів;  

2. контрольна робота (тести, задачі) 30 балів; 

3. індивідуальне дослідницьке завдання (виконання, презентація, захист) 40 

балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана 

дистанційно:  

1. ситуативне завдання (вирішення) 30 балів, 

2. реферат 30 балів, 

3. індивідуальне дослідницьке завдання (виконання, презентація, захист) 40 

балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі 

за тестовими технологіями. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та  програмного забезпечення 

для підтримки MixLearning (ЗН 2). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями 

та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля. – 

К., 2008. – 712 с. 

Додаткова література: 

1. Cameron, D. Working with spoken discourse. London, 

Thousand Oaks, Sage,2001. – 346 p. 



 

 

3. Gibbs, R. Embodiment in Cognitive Science. – 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005. – 406 p. 

4. Gonzales-Marques M., Mittelberg I. Methods in 

Cognitive Linguistics. –Amsterdam, Philadelphia, John 

Benjamins Publishing Company, 2007. – 452 p. 

5. Luchjenbroers, J. Cognitive Linguistics Investigations. 

Across languages, fields and philosophical boundaries. – 

Berlin, New York: Mouton De Gruyter, 2006. –334 p. 

6. Benczes R. Creative Compounding in English. The 

Semantics of Metaphorical and Metonymical Noun-Noun 

Combinations. – Berlin, New York: Mouton De Gruyter, 

2006. – 206 p. 

7. Bod, R., Hay, J., & Jannedy, S. Probabilistic linguistics. 

– Cambridge, MIT Press, 2003. – 217 p. 

8. Feng J. Computational Neuroscience: A Comprehensive 

Approach. – Boca Raton FL, CRC Press, 2003. – 586 p. 

9. Gor, K. & Chernigovskaya,T. Formal instruction and the 

mental lexicon: The acquisition of verbal morphology. – 

Berlin, New York: Mouton De Gruyter, 

2005. – P. 103 – 136. 

10. Housen A., Pierrard P. Investigations in instructed 

second language acquisition. – Berlin, New York: Mouton 

De Gruyter. 2006. – 343 p. 

11. Itkonen, E. Analogy as Structure and Process. 

Approaches in linguistics,cognitive psychology and 

philosophy of science. – Berlin, New York: Mouton 

De Gruyter, 2005. – 249 p.  

12. Lasnik H. The Minimalist Program in syntax. – Trends 

in Cognitive Science. – Vol. 6. – 2002. – P. 432–437. 

13. Maass, W., Natschläger, T., & Markram, H. 

Computational models for generic cortical microcircuits. // 

Computational Neuroscience: A Comprehensive 

Approach. – Boca Raton, FL, CRC Press, 2003. – P. 86 – 

154. 

14. Shelley C. Multiple Analogies in Science and 

Philosophy. – Cambridge, Cambridge University Press, 

2003. – 368 p. 

15. Solan, Z.,Horn,D., Ruppin, E., &Edelman, S. 

Unsupervised context /sensitive language acquisition from 
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 16. Журнал «Філологічні трактати». – 2009 - 2020. 
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ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лабораторні 

роботи, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Денна форма навчання 

 

1 
Лінгвометодологія. Предмет, об’єкт і головні завдання  
Ключові поняття лінгвометодології: методологія, 

парадигма, епістема 
15 2 5  8  

2 
Понятійно-термінологічний апарат сучасної 

лінгвістики. 
10 2   8  

3 
Зміна наукових парадигм мовознавства в 

діахронному аспекті 
12 4   8  

4 
Порівняльно-історична (генетична) парадигма 

наукових досліджень 
10 2   8  

5 
Структуралістська (таксономічна) парадигма в 

мовознавстві.  
10 2   8  

6 
Комунікативно-функціональна (прагматична) 

парадигма 
10 2   8  

7  Лінгво-прагматичні методи в дискурсології. 10 2   8  

8 . Когнітивна (когнітивно-дискурсивна) парадигма  12 4   8  

9 Синергетичні дослідження в лінгвістиці сьогодення 12 4   8  

10 
Дослідницькі принципи парадигмального простору 

сучасної лінгвістики.  
15 2 5  8  

11 
Загальні і лінгвістичні методи дослідження в 

сучасному мовознавстві. 
15 2 5  8  

12 
Способи побудови гіпотези дослідження та 

підбору відповідних методик. 
17 2 5  10  

16 Контрольний захід /Всього  2/150 30 20  2/100  



 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лабораторні 

роботи, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Заочна форма навчання 

 

1 
Лінгвометодологія. Предмет, об’єкт і головні завдання  
Ключові поняття лінгвометодології: методологія, 

парадигма, епістема 
15 2 5  8  

2 
Понятійно-термінологічний апарат сучасної 

лінгвістики. 
10 2   8  

3 
Зміна наукових парадигм мовознавства в 

діахронному аспекті 
12 4   8  

4 
Порівняльно-історична (генетична) парадигма 

наукових досліджень 
10 2   8  

5 
Структуралістська (таксономічна) парадигма в 

мовознавстві.  
10 2   8  

6 
Комунікативно-функціональна (прагматична) 

парадигма 
10 2   8  

7  Лінгво-прагматичні методи в дискурсології. 10 2   8  

8 . Когнітивна (когнітивно-дискурсивна) парадигма  12 4   8  

9 Синергетичні дослідження в лінгвістиці сьогодення 12 4   8  

10 
Дослідницькі принципи парадигмального простору 

сучасної лінгвістики.  
15 2 5  8  

11 
Загальні і лінгвістичні методи дослідження в 

сучасному мовознавстві. 
15 2 5  8  

12 
Способи побудови гіпотези дослідження та 

підбору відповідних методик. 
17 2 5  10  

16 Контрольний захід / Всього 2/150 30 20  2/100  



 

 

 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

компетентність/ 

ПРН 1 
РН1. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

 

МН1 

МН2  

МН3 

МН4 

ЗН 1  

ЗН 2 

 

М1 

М2 

М3 

компетентність/ 

ПРН 2 
РН2. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

 

МН1 

МН2  

МН3 

МН4 

ЗН 1 

ЗН 2 

 

М1 

М2 

М3 

компетентність/ 

ПРН 3 

РН3. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

 

МН1 

МН2  

МН3 

МН4 

ЗН 1  

ЗН 2 

 

М1 

М2 

М3 

компетентність/ 

ПРН 4 РН4. Л, ЛЗ 
НД 1 

НД 2 

МН1 

МН2  

ЗН 1 

ЗН 2 

М1 

М2 



 

 

НД 3 

НД 4 

 

МН3 

МН4 

 М3 

 

компетентність/ 

ПРН 5 РН5. Л, ЛЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

НД 4 

 

МН1 

МН2  

МН3 

МН4 

ЗН 1 

ЗН 2 

 

М1 

М2 

М3 

 


