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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Квантитативні методи в лінгвістиці 

Викладач (-і) 

Профайл викладача 

Липка Світлана Іванівна 

Контактний телефон викладача +380 968146058 

E-mail викладача svitiana.lypka@pnu.edu.ua, 

Формат дисципліни Очний/заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС 

Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

www.d-learn.pnu.edu.ua 

Консультації Понеділок, 13.30, ауд. 224 

2. Анотація до курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Квантитативні методи в лінгвістиці” є методи 

та методики кількісного чи статистичного аналізу отриманих лінгвістичних даних, які можна 

застосовувати для вирішення теоретичних та практичних завдань прикладної лінгвістики та 

мовознавства. 

Навчальний курс покликаний закласти у здобувачів третього освітньо-наукового рівня 

освітньої програми філологія основи для подальшого удосконалення професійно 

орієнтованого володіння методами та методиками кількісного та статистичного аналізу 

отриманих лінгвістичних даних з метою проведення наукових лінгвістичних досліджень. 

Завданнями курсу є формування у майбутніх науковців базових лінгвістичних та фахових 

науково-дослідницьких компетентностей для дослідження основних проблем прикладної 

лінгвістики та здатності ідентифікувати й розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

філології за допомогою наукового та прикладного підходу до їх вирішення через 

застосування квантитативних методів дослідження. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Мета курсу полягає в забезпеченні достатньо вільного, нормативно правильного і 

функціонально адекватного володіння здобувачами третього освітньо-наукового рівня освітньої 

програми філологія актуальними лінгвістичними методами дослідження. 

Основними цілями вивчення курсу є: навчити збирати та аналізувати за допомогою 

кількісного та статистичного аналізу лінгвістичний матеріал; надати знання про види, будову 

та текстову структуру текстового корпусу; навчити самостійно і критично поводитися з 

теоретичними знаннями і текстами; самостійно застосовувати методи аналізу тексту; 

розвивати теоретично доцільну гіпотезу, яку можна перевірити емпірично, оперувати 

змінними і гіпотезами; навчити формувати вибірку, вираховувати необхідний обсяг, похибку 

вибірки; формувати анкети опитування, проводити опитування, збирати дані та правильно 

спілкуватися з учасниками експерименту; узагальнювати та презентувати 

результати здійснених досліджень. 

4. Програмні компетентності 

 

Інтегральна компетентність 

 Здатність ідентифікувати та розв’язувати комплексні проблеми в галузі філології у 

процесі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності й пропонувати наукові та 
прикладні підходи до їхнього вирішення, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики. 

Загальні компетентності: 

 ЗК 5. Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики й принципів 

академічної доброчесності; 

mailto:svitiana.lypka@pnu.edu.ua
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Фахові компетентності: 
ФК1. Здобуття глибинних знань у галузі філології, зокрема засвоєння основних концепцій, 
розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану 
наукових філологічних знань, опанування термінології та методології з досліджуваного 
наукового напряму; 

ФК2. Здатність до пошуку, опрацювання, аналізу й узагальнення інформації, 
систематизації та інтерпретації фактичного матеріалу для проведення самостійних 
наукових досліджень у галузі філології; 

ФК7. Здатність до лінгвокреативної та літературно-критичної діяльності в науково 
інноваційній сфері; 
ФК10. Здатність здійснювати викладацьку діяльність в межах спеціальності 

«Філологія». 

5. Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти на основі системного наукового світогляду аналізувати складні явища 
суспільного життя, пов’язувати загально філософські проблеми з вирішенням завдань, що 

виникають у професійній та науково-інноваційній діяльності, застосовувати емпіричні й 

теоретичні методи пізнання; 

ПРН 3. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення різних наукових 

поглядів у галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати власну наукову концепцію; 

ПРН 4. Обирати адекватну до предмету філологічного дослідження методологію, 

запроваджувати сучасні методи наукових досліджень для розв’язання широкого кола 

проблем і завдань у галузі філології; 

ПРН 9. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому просторі, зокрема й 

міжнародному, для розв’язання різноманітних фахових вузькоспеціальних і загальних 

завдань у галузі філології та міждисциплінарних досліджень; 

ПРН 10. Презентувати результати власних оригінальних наукових досліджень державною та 

іноземною мовами в усній та писемній формі: продукувати і нормативно оформлювати 

різножанрові наукові тексти відповідно до сучасних вимог (стаття, есе, презентація, виступ 

на конференції, публічна науково-популярна чи наукова лекція тощо).



6. Організація курсу 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / 
практичні / лабораторні 

10 

Самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний / 
вибірковий 

3 035 Філологія ІІ В 

Тематика навчальної дисципліни 

 
 

Тема 

 

кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Тема 1. Кнтитативна лінгвістика як наукова 

дисципліна. Огляд сучасних лінгвістичних методів. 

Історія, науково-теоретичні передумови та стан 

досліджень у галузі квантитативної лінгвістики. Завдання, 
цілі та методи квантитативної лінгвістики. Мовні закони у 

квантитативній лінгвістиці. 

2  4 

Тема 2. Організація та проведення лінгвостатистичних 

експериментів. 

Поняття лінгвостатистичного експерименту. Основи 

експерименту. Основні етапи проведення 

лінгвостатистичного експерименту. 

2 2 4 

Тема 3. Лінгвістичні методи збору, підготовки та 

аналізу даних. 

Генеральна сукупність та вибірка. Основи формування 

вибірки. Типологія вибірки. Види вибірки. Вимоги до 
вибірки. Одиниця аналізу та одиниця вибірки. Розмір 

вибірки. Розрахунок обсягу вибірки. Похибка вибірки. 

2 2 4 

Тема 4. Методика визначення поля шляхом 

інвентаризації складових елементів лексико- 

семантичних груп. 

Рівні опису розмовної мови та відповідні методи 

дослідження для кожного з них. Порівняння результатів 

застосування різних методів. Методика формалізованої 

процедури інвентаризації. Алгоритм інвентаризації. 

2 1 8 

Тема 5. Методи визначення ступеня парадигматичних 

відношень у лексико-семантичних групах. 

Про поняття смислових відношень. Значеннєві відношення 

в лексико-семантичній системі. 

Парадигматичні відношення в лексико-семантичній 

системі. Методи визначення ступеня парадигматичних 

відношень у лексико-семантичних групах. 

2 1 8 

Тема 6. Порівняння варіативних рядів. 

Кореляційний аналіз. Визначення статистичної значущості 

4 2 10 



коефіцієнта кореляції. Число ступенів свободи. Коефіцієнт 

рангової кореляції. Часткова кореляція. Критерій хі- 

квадрат. Спряженість ознак. 

Особливості використання критерію хі-квадрат та 

коефіцієнта взаємної спряженості. Кількісні класи. 

Поправка на групування даних. Побудова та використання 

альтернативних таблиць. Порівняння емпіричних та 
теоретичних розприділень. 

   

Тема 7. Методи аналізу текстових корпусів. 

Види та структура текстових корпусів. Базові знання 

метаданих та анотування текстових корпусів. Застосування 

методів аналізу текстових корпусів (конкордансів, частот, 

спільна поява). Кількісні та якісні методи аналізу текстових 

корпусів. Збір лексичних даних на основі корпусу. 

2  4 

Тема 8: Розробка опитувальників та анкет. 

Формулювання питання дослідження. Формулювання 

гіпотези. Вибір тесту. Планування опитування. 

2 1 8 

Тема 9: Організація емпіричного дослідження. 

Проведення опитування. 

Проведення збору даних з учасниками експерименту. 

Етичні та правові аспекти роботи з емпіричними даними. 

Поводження з учасниками експерименту. Рефлексивне та 

критичне поводження з кількісними даними. Презентація 

результатів дослідження. Написання наукових есе про 

емпіричні дослідження. 

2 1 10 

ЗАГ.: 20 10 60 

7. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна максимальна сума балів, яка присвоюється здобувачеві за 

курс, становить 100 балів, яка є сумою балів за виконання 2 (двох) 

підсумкових індивідуальних практичних дослідницьких завдань. При 

виставленні рейтингового підсумкового балу обов’язково 

враховується присутність здобувача на заняттях (у тому числі на 

лекційних), активність здобувача під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; списування та 

плагіат. 

Вимоги до 

письмової роботи 

Структурою курсу, незалежно від форми навчання, передбачено 

виконання 

2 (двох) письмових робіт – підсумкових індивідуальних практичних 

дослідницьких завдань, кожна з яких оцінюється в 50 балів. 

Критерії оцінювання: 

Відмінно – 90-100% правильних відповідей. 

Добре – 70-89% правильних відповідей. 

Задовільно – 50-69% правильних відповідей. 

Незадовільно – менше 50% правильних відповідей. 

Форма роботи – письмова, з використанням відповідних методик 

квантитативного дослідження. 

Проблемне завдання 1: 

За допомогою лексикографічного аналізу сформувати початковий список 

компонентів визначеної лексико-семантичної групи. Інвентаризувати 

сформовану групу. 
Проблемне завдання 2: 

Сформувати фрагмент вибірки на основі опрацювання текстового 



 корпусу. 
 

Термін написання – під час проходження курсу, впродовж 1 заняття по 

завершенню проходження відповідної теми. 

Семінарські 

заняття 

Семінарські заняття проходять у формі занять-воркшопів, де здобувачі 

опановують практичні навички роботи з корпусами. 

Відвідування семінарських занять є обов’язковим. 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Допуск до виконання підсумкових індивідуальних практичних 

дослідницьких завдань здійснюється з урахуванням присутності 

здобувачів на заняттях (у тому числі на лекційних), активність студента 

під час семінарських занять. 

Підсумковий 

контроль 

Форма підсумкового контролю – залік. 
Форма здачі – письмове індивідуальне практичне дослідження. 

Здобувачеві пропонується білет з практичними завданнями. 

Максимальна кількість балів – 100 (2 індивідуальних практичних 

завдань по 50 балів кожне). Здобувач, який у сумі не набрав 50 балів 

за відомістю No1, користується правом перескладання за відомістю No2. 

8. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 
Навчальною дисципліною передбачено проведення 2 (двох) підсумкових індивідуальних 

практичних дослідницьких завдань, що повністю базуються на пройденому лекційному та 

практичному матеріалах. 

 

Академічна доброчесність: 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – 

реагування відповідно до Кодексу честі Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника та Положення про запобігання академічному плагіату та інших видів 

академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

У випадку порушення норм академічної доброчесності під час виконання завдань поточного 

чи підсумкового контролю, студент отримає «0» балів. 

 

Відвідування занять 

Здобувач повинен вчасно приходити на заняття. Викладач може не допустити здобувача до 

заняття, у випадку спізнення без поважної причини. У випадку пропуску 5 чи більше 

практичних занять без поважної причини, здобувач може бути не допущений до підсумкового 

контролю (заліку), або його/її підсумкова оцінка буде знижена. 
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