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1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і узагальнення методологічних засад 

лінгвістики, історії лінгвістичної думки; підвищення професійного рівня лінгвістичної 

підготовки. 

 

2. Завдання: дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО у 

сфері методології лінгвістичних досліджень у цифровому середовищі; формуванні вмінь та 

навичок: самостійно організовувати та проводити науково-пізнавальну діяльність; обирати 

оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного 

матеріалу; ідентифікації дефініції основних понять лінгвометодології, корпусної лінгвістики, 

головних наукових парадигм лінгвістики, методологічних принципів сучасного 

мовознавства; спеціальних лінгвістичних методів дослідження; аналізу мовних і 

мовленнєвих явищ; застосування принципів та рекомендацій основних наукових парадигм та 

їх інструментарію; інформаційної бази дослідження, стандартів бібліографічного опису, 

оцінювання результатів наукового дослідження, академічної доброчесності; дослідження й 

аналіз сучасних наукових досягнень лінгвістики. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  

методологічного інструментарію теоретичного та експериментального пізнання 

феномену мови і мовлення; 

основних методів та методик лінгвістичних парадигм; 

процедур проведення різного роду лінгвістичного аналізу відповідно до 

наукових завдань та лінгвістичного матеріалу; 

різноманітних жанрових структур наукових інформаційних продуктів; 

уміння/навички: 

аналізувати і критично зіставляти погляди провідних вітчизняних і зарубіжних 

дослідників щодо мови в системно-структурному, когнітивно-семантичному і 

синергетичному вимірах; 

самостійно організовувати та проводити науково-пізнавальну діяльність; 

обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного матеріалу; 

проводити формалізований лінгвістичний аналіз та інтерпретувати його 

результати із застосуванням традиційних і новітніх формалізованих методик та 

технік аналізу в їх взаємному сполученні, а також оперувати термінологічним 

апаратом сучасної лінгвістики з погляду монодисциплінарних і 



міждисциплінарних підходів для вирішення ключових проблем різноманітних 

галузей філологічних досліджень. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Основи наукових досліджень 

Тема 2. Авторське право. Правила використання об’єктів  

інтелектуальної власності 

Тема 3. Академічна доброчесність  

Тема 4. Лінгвометодологія.  

Тема 5. Характеристики головних наукових парадигм лінгвістики. 

Тема 6. Методологічні принципи сучасного мовознавства 

Тема 7. Класифікація методів наукового дослідження 

Тема 8. Лінгвістика в цифровій сфері. 

Тема 9. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення. 

Тема 10. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Тема 11. Ефективні способи роботи з лінгвістичною науковою інформацією 

Тема 12. Етапи проведення наукового дослідження лінгвістичного напряму 
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