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НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕМІНАР
1. Нормативні навчальні дисципліни та практика.
1.1. Нормативні навчальні дисципліни

ВИКЛАДАЧ:
Лучик А. А., доктор філологічних наук, професор, e-mail: alla.luchyk@ukma.edu.ua
ЗАГАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ:
5 кредити ECTS
Заняття в аудиторії 48 год (24 семінари, по 2 академічні години)
Самостійна робота слухачів курсу: 102 год.
Форма підсумкового оцінювання: залік.
АНОТАЦІЯ
Курс покликаний навчити студентів орієнтуватися у сучасних лінгвістичних теоріях і
свідомо обирати наукову парадигму, що відповідає інтересам у написанні магістерської
роботи. Підсумком курсу повинно стати уміння писати, структурувати та оформляти
власні наукові дослідження, а також творче усвідомлення сутності і перспектив
подальшого розвитку дослідницьких напрямів, які характеризують сучасну лінгвістичну
науку.
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета опанування дисципліни – формування системи
лінгвістичних знань і навичок самостійної наукової роботи з актуальних проблем
українського, слов’янського, зіставного, порівняльно-типологічного та загального
мовознавства. Кінцевою метою семінару є написання і представлення до захисту якісного
завершеного наукового дослідження у вигляді магістерської праці.
Завдання дисципліни: теоретичне обґрунтування та всебічне вивчення засад практичного
виконання науково-дослідної роботи з актуальної проблеми; збирання та
систематизування мовного фактичного матеріалу з теми дослідження; опрацювання
фахової літератури з обраної теми; здійснення лінгвістичного аналізу мовного матеріалу
відповідно до поставлених завдань; формування вміння аргументовано захищати основні
положення виконаного дослідження; вироблення навичок критичного аналізу наукових
доповідей, у тому числі написання рецензій; виконання самостійного завершеного
дослідження з мовознавчої проблеми.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ
Результати навчання

Методи
викладання
навчання
Оцінювати власну навчальну та Індивідуальні
відповіді
науково-професійну діяльність, групове
обговорення

і Форми оцінювання
та Доповідь. Участь у
на диспуті.
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стратегію
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семінарських заняттях.

Індивідуальні
відповіді
та
групове
обговорення
на
семінарських
заняттях.
Презентація дослідження.
Оцінювати
й
критично Проведення демонстраційного
аналізувати наукові роботи, у заняття
(microтому числі доповіді свої колег.
teaching)/Групове обговорення
за
моделлю
проблемноорієнтованого навчання.

Доступно
й
аргументовано
пояснювати сутність конкретних
лінгвістичних питань,
власний погляд на них та
обґрунтовувати
його
як
фахівцям, так і широкому загалу,
зокрема і студентам бакалаврату.

Індивідуальне
навчально-дослідне
завдання: участь у
диспуті, доповідь.
Поточний контроль.
Індивідуальна
робота з науковою
літературою
представників різних
лінгвістичних шкіл.
Участь у диспуті.
Індивідуальні спостереження, Поточний контроль.
класифікації поглядів на те або Диспут. Написання
інше явище в мовній системі, та рецензій.
групове
обговорення
на
семінарських заняттях.
Проведення демонстраційного Поточний контроль.
заняття
(micro- Колегіальне
teaching)/Групове обговорення оцінювання
(peerза
моделлю
проблемно- assessment).
орієнтованого навчання.
Виконання
наукових Підсумковий
досліджень.
Підготовка контроль.
індивідуального підсумкового Колегіальне
проєкту
оцінювання
(peerassessment).
Опрацювання
наукової Поточний контроль.
літератури.
Індивідуальні Індивідуальна
відповіді
та
групове робота з науковою
обговорення на семінарських літературою
заняттях. Доповідь.
представників різних
лінгвістичних шкіл.
Участь у диспуті.

Обирати
оптимальні
дослідницькі підходи й методи
для аналізу конкретного
лінгвістичного матеріалу.

Збір і опрацювання мовного
дослідницького
матеріалу.
Індивідуальні
відповіді
та
групове
обговорення
на

Аналізувати,
порівнювати
і
класифікувати різні напрями й
школи в лінгвістиці.

Характеризувати
теоретичні
засади (концепції, категорії,
принципи, основні поняття
тощо) та лінгвістичні цифрові
середовища.
Дотримуватися
правил
академічної доброчесності.

Індивідуальне
навчально-дослідне
завдання: участь у
диспуті, доповідь.
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семінарських
заняттях.
Презентація дослідження.
Використовувати спеціалізовані Індивідуальні
відповіді
та Поточний контроль.
концептуальні
лінгвістичні групове
обговорення
на Диспут. Колегіальне
знання для розв’язання
семінарських
заняттях. оцінювання
(peerскладних завдань і проблем, за Презентація дослідження.
assessment).
допомогою методів суміжних
дисциплін.
Планувати,
організовувати, Проведення демонстраційного
здійснювати й презентувати заняття (micro-teaching).
дослідження та/або
інноваційні розробки в галузі
лінгвістики,
застосовуючи
сучасні інформаційнокомунікативні технології.

Презентувати результати свого
дослідження науковій спільноті
в наукових
публікаціях чи виступах на
конференціях, круглих столах,
семінарах,
виопрацювати
навички організації наукових
конференцій тощо.

Індивідуальні
доповіді
й
обговорення на конференціях,
круглих столах, семінарах.
Оволодіння
навичками
підготовки
лінгвістичної
роботи до публікації.

Індивідуальне
навчально-дослідне
завдання, у тому
числі
робота
з
Національними
лінгвістичними
корпусами
(українським,
англійським,
польським тощо).
Індивідуальне
навчально-дослідне
завдання,
презентація доповіді,
участь у диспуті,
публікація
дослідження, участь
в
організації
студентської
наукової
конференції.

ЗМІСТ КУРСУ

Вступне слово
Курс продовжує розвивати навички самостійної науково-дослідної роботи, закладені в
процесі виконання курсових і бакалаврських робіт, а також готує студентів до
подальшого, значно вагомішого, наукового дослідження, яким є магістерська праця. На
семінарських заняттях студенти оволодівають знаннями стосовно вимог до наукових
робіт, особливостей їхнього структурування, критеріїв оформлення як власне
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магістерських досліджень, так і наукових публікацій. Слухачі курсу навчаються основам
збору і систематизації фактичного матеріалу, критичному опрацюванню фахової
літератури, коректному застосуванню методів лінгвістичного дослідження, засадам
викладу наукового тексту. На семінарах магістри здійснюють апробацію своїх
досліджень, беруть участь в обговореннях доповідей, вчяться кваліфікованому
рецензуванню наукових пошуків як своїх колег, так і актуальних, на їхній погляд,
мовознавчих праць. Студенти отримують можливість опанувати навичками участі й
організації проведення наукових конференцій
Тематичний план
№

Теми семінарів

з/п

Кількість
годин

Ш триместр
Семінар 1.

Вступ. Предмет, завдання і значення курсу НДС. Вимоги до
наукових праць з мовознавства.

2 год.

Семінари 2- Актуальні й дискусійні питання мовознавства у фахових
5.
закордонний виданнях і виданнях України (журнали
«Мовознавство», «Українська мова», Наукові вісники університетів,
автореферати дисертацій тощо).

8 год.

Семінар 6.

Актуальні питання ономастики. Проблема перекладу власних назв з
англійської мови на українську.

2 год.

Семінар 7.

Актуальні питання ономастики. Словотвірні типи сучасних
українських і польських прізвищ, похідних від власних особових
назв.

2 год.

Семінар 8.

Проблеми синкретизму на синтаксичному рівні мовної системи.
Синтаксична основа формування нарізнооформлених одиниць.

2 год.

Семінар 9.

Проблеми синкретизму на синтаксичному рівні мовної системи.
Особливості вставних сполучень.

2 год.

Семінар 10.

Мова сучасних ЗМІ. Евфемізми і пресупозиції у сучасних ЗМІ.

2 год.

Семінар 11.

Особливості сучасної розмовної мови. Явища диглосії у
студентських середовищах.

2 год.

Семінар 12.

Українська графіка. Рецепція язичницького письма в українській
графіці.

2 год.

1У триместр
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Актуальні й дискусійні питання мовознавства в авторефератах
кандидатських і докторських дисертацій, сучасних наукових
монографічних дослідженнях з мовознавства. Написання відгуків і
рецензій на наукові дослідження.

10 год.

Семінар 5.

Актуальні питання ономастики. Проблема перекладу власних назв з
англійської мови на українську.

2 год.

Семінар 6.

Актуальні питання ономастики. Словотвірні типи сучасних
українських і польських прізвищ, похідних від власних особових
назв.

2 год.

Семінар 7.

Проблеми синкретизму на синтаксичному рівні мовної системи.
Синтаксична основа формування нарізнооформлених одиниць.

2 год.

Семінар 8.

Проблеми синкретизму на синтаксичному рівні мовної системи.
Особливості вставних сполучень.

2 год.

Семінар 9.

Мова сучасних ЗМІ. Евфемізми і пресупозиції у сучасних ЗМІ.

2 год.

Семінар 10.

Особливості сучасної розмовної мови. Явища диглосії у
студентських середовищах.

2 год.

Семінар 11.

Українська графіка. Рецепція язичницького письма в українській
графіці.

2 год.

Семінар 12.

Презентації власних наукових досліджень із застосуванням сучасних
лінгвістичних технологій.

2 год.

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
Робота в семестрі – 100 балів

Робота в семестрі
Види робіт

Їх кількість

Семінарські заняття
12
Індивідуальне
1
навчально-дослідне
завдання (написання
рецензії)
Індивідуальне
1
навчально-дослідне
завдання (написання
відгуку на наукове

Максимальний бал
за заняття/роботу
5
5

Максимальна
загальна
кількість
балів
60
5

5

5
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30
100

ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання успішності студента за кожним із запланованих видів робіт здійснюється
відповідно до таких критеріїв:
Критерії оцінювання знань і вмінь з дисципліни
Види робіт
Семінарське
заняття

Індивідуальне
навчальнодослідне завдання

Кількість
балів
1–2

Доповнення.

3–4
4–5
0

Запитання доповідачеві.
Доповідь. Участь у диспуті.
Завдання не виконане або містить плагіат.

1–5

Завдання виконане не повною мірою; автор демонструє
побіжне знання програмного матеріалу дисципліни; не
виявляє навичок аналізу і логічного та послідовного
викладу; подекуди припускається помилкових суджень;
робота не вичитана й оформлена неналежним чином.
Автор демонструє достатню обізнаність із програмним
матеріалом дисципліни та вміння логічно і послідовно
викладати його зміст. Разом із тим, завдання виконане
недостатньо повною мірою; роботі бракує аналітичного
характеру.
Завдання виконане вчасно і повною мірою; автор
демонструє належний рівень знання і розуміння
програмного матеріалу дисципліни; виявляє аналітичні
здібності, здатність до
самостійного, системного,
логічного і послідовного мислення.
Робота вчасно
подана, оформлена, презентована відповідно до вимог.
Матеріал дослідження не представлений, відсутній текст
наукового дослідження.
Наявний матеріал дослідження, але відсутнє його
оформлення.

5–10

11–13

Підсумковий
контроль

Критерії оцінювання

0
1-10

11-20

21-30

Відповідь є недостатньо повною. В той же час студент
демонструє обізнаність із програмним матеріалом,
послідовно викладає його зміст.
Студент демонструє достатню обізнаність із програмним
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матеріалом, логічно та послідовно викладає його зміст.
Разом із тим відповідь не розкриває повною мірою
сутність іспитових завдань.
Повна відповідь, студент демонструє належний рівень
знання і розуміння програмного матеріалу, здатність до
самостійного, логічного, системного та послідовного
мислення.

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної
університетської шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу
ЕСТS
За шкалою
університету

За національною шкалою
Екзамен

91 – 100

Залік

відмінно

81 – 90
71 – 80

добре

зараховано

66 – 70
60 – 65

задовільно

30 – 59

1 – 29

незадовільно

За шкалою
ECTS

не зараховано

A
(відмінно)
B
(дуже добре)
C
(добре)
D
(задовільно)
E
(достатньо)
FX
(незадовільно – з можливістю
повторного складання)
F
(незадовільно – з
обов’язковим повторним
курсом)

Мінімальний пороговий рівень оцінки за роботу в семестрі складає 30 балів. У разі
отримання оцінки «неприйнятно» (нижче 29 балів) студент зобов’язаний повторно
вивчити дисципліну. У разі отримання оцінки «незадовільно» студент має право на два
перескладання: викладачеві та комісії. При цьому максимальна підсумкова оцінка після
перескладання може бути лише «достатньо». Замість перескладання комісії студент може
обрати повторне вивчення дисципліни.
ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ
Виконання навчальних завдань і робота в курсі має відповідати вимогам «Положення про
Академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА» (затверджене наказом № 112 від
07.03.2018 року)
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https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/documenty-naukma/cat_view/1documenty-naukma/12-normatyvna-baza-naukma/6-systema-zabezpechennia-iakosti-osvitnoidiialnosti-ta-iacosti-vyshchoi-osvity/71-normatyvni-documenty
https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/quality-edu
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Додаткова література
Додаткова література є індивідуальною для різних тем магістерських досліджень,
тому їхні автори самостійно укладають списки необхідної для власної праці літератури.
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