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ТЕОРІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО МЕТОДУ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ
КІНЦЯ ХХ ст. – ПОЧАТКУ ХХІ ст.
У статті подано оцінку теорій лінгвістичного методу в українському
мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. Проаналізовано вузьке та широке
трактування лінгвістичного методу, у межах яких метод розглядається відповідно
як гомогенний і гетерогенний феномен. Обґрунтовано тезу про лінгвістичний метод
як складну логічну одиницю. У структурі методу виділено три різнорідні компоненти:
онтологічний, операційний і телеологічний (В. І. Постовалова, В. А. Глущенко).
Подано детальну характеристику цих компонентів.
Ключові слова: науковий метод, лінгвістичний метод, структура методу,
онтологічний, операційний і телеологічний компоненти.
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ТЕОРИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА В УКРАИНСКОМ
ЯЗЫКОЗНАНИИ КОНЦА ХХ в. – НАЧАЛА ХХІ в.
В статье дана оценка теорий лингвистического метода в украинском
языкознании конца ХХ в. – начала ХХІ в. Обосновано положение о лингвистическом
методе как сложной логической единице. В структуре метода выделены три
разнородных компонента: онтологический, операциональный и телеологический
(В. И. Постовалова, В. А. Глущенко). Дана детальная характеристика этих
компонентов.
Ключевые слова: научный метод, лингвистический метод, структура метода,
онтологический, операциональный и телеологический компоненты.
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THE THEORIES OF THE LINGUISTIC METHOD IN THE UKRAINIAN
LANGUAGE STUDY OF THE LATE 20th – THE BEGINNING OF THE 21st
CENTURIES
The article gives the analysis of the theories of the linguistic method in the Ukrainian
language study of the late 20th – the beginning of the 21stcenturies. The status of the
linguistic method as a complex logical unit is proved. Within the structure of the given
method the three diverse components are distinguished: ontological, operational and
teleological (V. I. Postovalova, V. A. Glushchenko). The detailed characteristics of these
components is given.
Кey words: scientific method, linguistic method, the structure of the method,
ontological, operational and teleological components.
Постановка проблеми. У радянські часи лінгвістична методологія перебувала
під вирішальним впливом марксистсько-ленінської теорії, що значною мірою
гальмувало розвиток методологічних досліджень у царині мовознавства. [текст]
Аналіз останніх досліджень. У пропонованій статті наводиться наша оцінка тих
концепцій лінгвістичного методу, які відбилися в студіях українських і російських
мовознавців. [текст]

Метою пропонованої статті є оцінка теорій лінгвістичного методу в
українському мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст., їхня докладна
характеристика з позицій широкого трактування лінгвістичного методу як складної
логічної одиниці гетерогенного характеру.
Ця мета конкретизується в таких завданнях: 1) охарактеризувати теорії
лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.
[текст]
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін метод уживається в
наукознавстві в різних значеннях – у широкому (як спосіб, знаряддя й засіб пізнання)
та вузькому (як сукупність прийомів, процедур і операцій дослідження). [текст]
Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1. Теоріям лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. –
початку ХХІ ст. притаманні суттєві суперечності. Існують значні відмінності в
дефініціях і трактуваннях методу, у класифікаціях методів.
[текст]
Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо у поглибленому вивченні
низки актуальних питань:
1. Поняття лінгвістичної методології. Співвідношення понять методу,
методології та методики. [текст]
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The article gives the analysis of the theories of the linguistic method in the Ukrainian
language study of the late 20th – the beginning of the 21st centuries. Both narrow and broad
treatments of the linguistic method are analyzed within the sphere of which the linguistic
method is regarded as homogeneous as well as heterogeneous phenomenon. The author
shares the broad treatment of the method and gives ground to the status of the linguistic
method as complex logical unit.
L. Ivanova shares the same viewpoint and distinguishes within the structure of the
method theoretic and operational components.
V. Glushchenko agrees with L. Ivanova on the whole and states that as far as at the
present-day stage of the development of science the importance of the constructivist aspects
of scientific cognition increases, the notion of method must be closely connected with the
notion of aim.
If the aim is included into the structure of the method (and the author of the article
finds this absolutely appropriate), we can distinguish the teleological component in it as well.
From the point of view of V. Glushchenko, the most extended ideas and means of
rather sufficient description of the linguistic method are generated in the sphere of the
interpretation of the method as the unit that includes three diverse components: ontological,
operational and teleological.

This statement was previously formulated by V. Postovalova and later explicated and
proved in related publications by V. Glushchenko.
Under this approach the set of scientific procedures and the methodology of their
application comprise only one of the components of the method – operational.
The author of the article gives the characteristics to the ontological component of the
method and points out that ontology is the means with the help of which the researcher
perceives the world as some wholeness extended in a certain way. Such means of cognition
as principle and approach can be efficiently regarded as belonging to the ontological
component of scientific method.
The scientific principle is the most important theoretic and methodological basis of the
method. The universal multipurpose statements that have strategic implication can act as
principles.
The scientific approach is interpreted as methodological orientation of the research.
The approach is not an immediate instrument of cognition. It is reflected in principles,
techniques and procedures of the given method.
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