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Навчальний посібник має на меті ознайомити студентів-магістрантів з 

вимогами, що висуваються до написання дипломних робіт. У посібнику 

аналізуються загальнонаукові та лінгвістичні методики дослідження, 

розглядаються особливості досліджень в маргінальних галузях мовознавства, 

наводяться приклади з розвідок сучасних вітчизняних та закордонних 

вчених. Посібник також знайомить з вимогами, що висуваються до 

оформлення результатів наукового дослідження. 
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Передмова  

 

Проведення самостійного наукового дослідження, що сприяє 

виробленню самостійного творчого мислення та потреби 

систематичного поповнення знань, є важливою складовою 

навчання в магістратурі. Раціонально сплановане та правильно 

оформлене дослідження дозволяє магістранту не лише 

проаналізувати останні тенденції в мовознавстві, а й долучитися до 

вишірення нагальних проблем галузі. 

Обов’язковою умовою успішності розвідки є вміння 

правильно оцінити сучасний стан розробки певної проблеми, 

підібрати відповідні методики дослідження, використовувати 

термінологічний апарат мовознавства та загальнонаукову лексику, 

грамотно оформити бібліографічний апарат. Для вирішення цих 

завдань у посібнику пропонується огляд сучасних поглядів на 

теорію методу, аналіз основних загальнонаукових та лінгвістичних 

методів та методик. Останні ілюструються прикладами з робіт 

вітчизняних та закордонних мовознавців. Пропонуються 

різноманітні підходи до класифікації методів. Увага приділяється 

маргінальним галузям мовознавства, а саме лінгвокультурології, 

ґендерній лінгвістиці, соціолінгвістиці та їх власним методам та 

методикам. 

Посібник включає лекційні нотатки, плани семінарських 

занять, список рефератів та питання для самоконтролю.  

Сподіваємось, що посібник стане в пригоді магістрантам та 

студентам старших курсів, які працюють над власними 

дослідженнями. 
 


