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Форма проведення Письмова: 

передачає письмову відповідь на 2 теоретичні 

питання: 

1 питання – з методології та методів лінгвістичних 

досліджень; 

2 питання – з методології та методів 

літературознавчих досліджень 

Тривалість 

проведення 

2 години  

Максимальна 

кількість балів 

40 балів: 

 Методологія та методи лінгвістичних 

досліджень – 20 балів; 

 Методології та методи літературознавчих 

досліджень – 20 балів. 

Критерії оцінювання Оцінюються знання, логіка і повнота викладу 

навчального матеріалу; послідовність викладу; 

самостійність міркування; володіння 

термінологією; наявність прикладів з 

медотології лінгвістичних і літературознавчих 

досліджень. 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-ukrainskoi-literatury-komparatyvistyky-ta-sotsialnykh-komunikatsii/sklad-kafedri.html?sid=767:Кафедра-української-літератури-і-компаративістики


Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

Орієнтовний перелік 

питань: 

Перелік питань з курсу «Методологія та методи 

лінгвістичних досліджень»: 

1. Класифікація мовознавчих дисциплін за 

об’єктом вивчення, головною метою, методом. 

Поняття зовнішньої і внутрішньої лінгвістики. 

Описова і теоретична лінгвістика. Синхронія і 

діахронія у дослідженні мовних явищ. 

2. Методологія у мовознавстві. Лінгвометодологія, 

її предмет, об’єкт, завдання. Гносеологічний 

аспект лінгвістичної методології. Об’єктивістський 

та суб’єктивістський підхід до дослідження мовних 

явищ. 

3. Поняття наукової парадигми. Порівняльно-

історична (генетична) наукова парадигма. 

Структуралістська (таксономічна) наукова 

парадигма. Сучасний парадигмальний простір 

лінгвістики. 

4. Теорія методу. Загальнонаукові методи 

дослідження. Класифікація методів лінгвістичних 

досліджень.. 

5. Методологія, метод, концепт, дискурс, мовні 

універсалії.  

6. Історія формування та етапи розвитку порівняльно-

історичного методу. Основоположники порівняльно-

історичного методу та їхній особистий внесок у 

лінгвістику. Прийоми визначення генетичної 

спорідненості мов. 

7. Метод лінгвістичної географії. Метод 

глотохронології. Етимологічний аналіз слова. 

Принципи і прийоми етимологічного аналізу. 

8. Зіставний метод лінгвістичних досліджень. Поняття 

контрастивної лінгвістики. Проблема мовної 

типології в мовознавстві. Типологічна 

класифікація мов. Мовні універсалії. 

9. Внесок структуралізму в мовознавство. 

Структуралістська (таксономічна) наукова 

парадигма. Структурний метод. Методики 

структурного методу. 

10. Описовий метод як один із традиційних методів 

вивчення мови. Етапи описового аналізу. 

11. Компонентний аналіз семантики слова. 

Класифікація сем. Функціональний підхід до аналізу 



мови. Концепції поля. 

12. Соціолінгвістичний метод дослідження мови. 

Методика збирання матеріалу в соціолінгвістичних 

дослідженнях. Методи соціолінгвістичного аналізу 

матеріалу. Різновиди спостереження в 

соціолінгвістичних дослідженнях. Інтерв’ю в 

соціолінгвістичних дослідженнях. 

13. Психолінгвістичні методи дослідження мови. 

Аналіз асоціацій на слова-стимули. Вільний 

асоціативний експеримент у психолінгвістичних 

дослідженнях. Психолінгвістична методика 

вимірювання значень за допомогою семантичного 

диференціала. 

14. Різні визначення вченими-лінгвістами поняття 

"концепт". Структура концепту. Методика 

концептуального аналізу. 

15. Застосування математичних методів у 

мовознавстві. Кількісні і статистичні методи у 

лінгвістичних дослідженнях. Лінгвостатистика. 

Стилостатистика. Використання теорії ймовірностей і 

теорії множин у дослідженні мовних одиниць. 

Орієнтовний перелік 

питань: 

Перелік питань з курсу «Методологія і методи 

літературознавчих досліджень»: 

1. Поняття «теоретико-літературна школа». 

2. Наукові концепції міфу. 

3. Поняття архетипу у К.-Г. Юнга. 

4. Семіотична концепція Ролана Барта. 

5. Концепція «семіосфери» Юрія Лотмана. 

6. Феміністична і гендерна критика в 

літературознавстві. 

7. Деконструктивізм і літературна критика (П.де 

Ман, Дж.Каллер, Ж.Деріда). 

8. Постколоніалізм: основні поняття та ідеї.  

9. Феноменологія сприйняття Вольфганга Ізера. 

10. Феноменологічна концепція літератури 

Р.Інгардена. 

11. Літературна герменевтика Г.Г-Гадамера: 

читання як діалог. 

12. Теоретико-літературні школи в Україні. 

13. Структуралістська критика: основні поняття та 

ідеї. 

14. Постструктуралізм: основні поняття та ідеї.  



15. Психоаналітична критика ХХ ст.: основні 

поняття та ідеї. 

Екзаменатори: 

______________  

               підпис 

______________  

               підпис 

Завідувач 

кафедри____________  

                                        підпис
 

 

д.ф.н.,проф. Стишов Олександр Анатолійович 

 

 

к.ф.н., доц. Сінченко Олексій Дмитрович 

 

 

д.ф.н., проф. Бровко Олена Олександрівна 

 


