
Методичні вказівки до виконання  самостійної роботи  

ДФН 

Завдання 1 (кинути до 2 теми).  У процесі виконання завдання укласти 

бібліографію  з наступних проблем сучасної лінгвістики. 

 

1 Алекперова Діана Володимирівна Психолінгвістика і 

нейролінгвістика 

2 Бабінець Маргарита Павлівна  Функціональна лінгвістика 

3 Банішевська Анастасія Ігорівна Ономасіологія 

4 Боденко Оксана Василівна Неолінгвістика 

5 Коваль Дар`я Олегівна Комп’ютерна лінгвістика 

6 Козінська Юлія Михайлівна Політична лінгвістика 

7 Снитко Анастасія Іванівна Теолінгвістика 

8 Соловйова Вікторія Сергіївна Лінгвосинергетика як нова 

галузь лінгвістики 

9 Стефанська Анна Гендерна лінгвістика 

10 Тріпадуш Алла Радіславівна Когнітивна лінгвістика 

 

Завдання 2.    

У процесі виконання практичного завдання заповнювати таблицю відповідно 

до поданих рубрик зі своєї теми: 

Напрями 

мовознавчої 

науки 

Засновники Об’єкт, 

предмет, 

завдання, 

основні 

проблеми  

Основні 

поняття 

Праці 

Представники 

різних країн, 

зокрема 

України 

 

 

 

Завдання 3.   Представити ваш напрям у формі мультимедіапрезентації 

(приклад є в темі 2). 

Завдання 4.   Укласти тести для контролю знань із вашого напряму. 

 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC


Завдання 5.   Підготовка та захист самостійної роботи 

Враховуючи специфіку навчального курсу, контрольної робота – це 

написання інформативного реферату (письмового викладення змісту), у 

якому аналізуються монографії, статті за темою наукового дослідження. 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів критично 

користуватися науковою літературою, виокремлювати головні аспекти, 

глибоко осмислювати певні питання, мотивувати правильність або 

помилковість окремих теоретичних положень, робити теоретичні 

узагальнення, чітко, логічно, послідовно викладати весь матеріал, 

удосконалювати навички володіння українським науковим стилем. 

Підбір монографій для реферування здійснюється самим студентом. 

Монографія (статті) повинна бути присвячена вирішенню проблем, що 

формують сферу інтересів одного з напрямків досліджень.  

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання такі: 

1) Студент  повинен  самостійно  підібрати  монографію,  що  відповідає 

перерахованим вище вимогам; 

2) Студент повинен до закінчення курсу (у встановлений провідним 

викладачем строк) здати готову роботу, яку друкують за допомогою 

комп’ютера на білому папері формату А4 шрифтом 14 Times New Roman 

через 1,5 міжрядковий інтервал. Обсяг машинописного тексту повинен 

становити 15 сторінок. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких 

розмірів: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не 

менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм. 

3) робота повинна відповідати вимогам до написання та оформлення 

студентських навчально-дослідних робіт такого типу. 

 

 

Тема: Мовна комунікація   

Виконати завдання самостійної роботи 

1. Моделі комунікації (письмово).  

2. Закони успішної комунікації (письмово). 



3. Опрацювання  тестів. 

 

Тема: МОВА В АСПЕКТІ ЇЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

 

1. Продовжити заповнення таблиці відповідно до поданих рубрик : 

Напрями 

мовознавчої 

науки 

Засновники Об’єкт, 

предмет, 

завдання, 

основні 

проблеми  

Основні 

поняття 

Праці 

Представники 

різних країн, 

зокрема 

України 

 

 

Соціолінгвістика ….     

 

2. Підготувати есе на одну з тем: 

Мовна ситуацiя в україні: білінгвізм чи диглосія ? 

"Білінгвізм: соціальний, психічний, мовний аспекти" 

"Не змінюються лише мертві мови" 

 

Тема : МОВНА СИТУАЦІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА ПОЛІТИКА. 

ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА 

 

3. Продовжити заповнення таблиці відповідно до поданих рубрик : 

Напрями 

мовознавчої 

науки 

Засновники Об’єкт, 

предмет, 

завдання, 

основні 

проблеми  

Основні 

поняття 

Праці 

Представники 

різних країн, 

зокрема 

України 

 

 

політична 

лінгвістика 

….     

 



4. Які міфи виділяють дослідники для маніпуляції мовним питанням і 

як вони спростовуються?  (описати дуже коротко – 1-2 РЕЧЕННЯ 

НА МІФ; використати матеріали монографії 

 

Руда О. Г. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у 

сучасному українському  політичному  дискурсі:  монографія  / НАН 

України, Ін-т укр. мови. К., 2012. 232 с.) 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Departmen

t5/soc_staff/Documents/ruda-o.pdf 

 

5. "Специфіка політичного медіадискурсу як способу моделювання 

суспільства  

На додаткові бали : 

 "Лінгвістичний аналіз  інавгураційних виступів українських і американських 

президентів" (брати по одному представнику ): мовні засоби, засоби 

маніпуляції.. 

 

 

Методичні вказівки до виконання  самостійної роботи  

ЗФН 

Методичні вказівки до виконання  індивідуальної роботи  

Завдання 1.  У процесі виконання завдання укласти бібліографію  (зразок 

дивіться у лекції 2) із наступних проблем сучасної лінгвістики. У списку 

повинні бути підручники, посібники, монографії (за наявності), статті 

(переважно за останні 5 років). 

 

1 Мізецька Юлія нейролінгвістика 

2 Малишкіна Катерина лінгвістика тексту 

3 Гаренко Ольга ономасіологія 

4 Гончар Марія неолінгвістика 

5 Ковалькова Анастасія комп’ютерна лінгвістика 

6 Чернозуб Аліна лінгвометодологія 

7 Олейніченко Тетяна прикладна лінгвістика 

8 Голуб Інна корпусна лінгвістика 

9 Улановська Марина гендерна лінгвістика 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department5/soc_staff/Documents/ruda-o.pdf
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department5/soc_staff/Documents/ruda-o.pdf


10 Ситник Ганна функціональна лінгвістика 

 

Завдання 2.    

У процесі виконання практичного завдання заповнювати таблицю відповідно 

до поданих рубрик зі своєї теми: 

Напрям 

мовознавчої 

науки 

Засновники Об’єкт, 

предмет, 

завдання, 

основні 

проблеми  

Основні 

поняття 

Праці 

Представники 

різних країн, 

зокрема 

України 

 

 

 

Завдання 3.   Представити ваш напрям у формі мультимедіапрезентації 

(приклад є в темі 2). 

 

Індивідуальне завдання ІІ етапу 

 

Завдання 4.   Укласти тести для контролю знань із вашого напряму. 

Інструкція 

Тести мають бути різні: 5 – з однією відповіддю; 5 –з 2-3 відповіді; 2 - 

відкритого типу;  3 – на відповідність. 

Зразок: 

Мовні універсалії – це : 

1) спільні та відмінні риси усіх мов. 

2) ознаки, що відрізняють одну мову від іншої. 

3) спільні ознаки, властиві всім природним  мовам світу.  

4) спільні ознаки споріднених мов.  

5) Вставте відповідне слово. 

 

відкритого типу 



Вставте відповідне слово. 

  … це метод пізнання об’єктивної дійсності завдяки науково організованому 

досліду, ініціюванню процесів, явищ. 

 

Тести на відповідність 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну 

 

 

№ 

з/п 
Термін 

№ 

з/п 
Визначення 

1 

 
Метод А.  

мислене або практичне розчленування цілого 

на частини. 

2 
Спостере- 

ження 
Б. 

метод пізнання дійсності, який ґрунтується на 

безпосередньому сприйнятті процесів, явищ, 

об’єктів за допомогою органів чуття, без 

втручання в їх буття дослідника. 

3 
Вимірю- 

вання 
В. 

представлення властивостей 

реальних  об’єктів у вигляді числової 

величини. 

4 
Порівня-

ння 
Г. 

метод пізнання об’єктивної дійсності завдяки 

науково організованому досліду, ініціюванню 

процесів, явищ. 

5 Аналіз Д. 

метод наукового дослідження, який полягає у 

мисленому виокремленні суттєвих, істотних 

ознак, аспектів, відношень предмета, процесу, 

явища. 
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