Науковий гурток «Мовні явища в синхронії та діахронії»
(керівники гуртка: кандидат філологічних наук, доцент Баденкова В.М.,
кандидат філологічних наук, доцент Зинякова А.А., )
Мета роботи гуртка: поглибити теоретичний рівень знань студентів із базових мовних
дисциплін, ознайомити їх із новітніми лінгвістичними напрямами, залучити до науководослідницької роботи.
Завдання:
- поглибити знання про українську мову, її історію і розвиток у процесі становлення,
формування й еволюції української нації;
- розглянути, проаналізувати й закцентувати увагу студентів на актуальних питаннях
рідної мови;
- ознайомити студентів із новітніми напрямами в українському та зарубіжному
мовознавстві;
- навчити методиці й способам самостійного розв’язання наукових завдань у галузі
філології;
- сприяти набуттю умінь умінь та навичок опрацювання науково-лінгвістичної
літератури;
- формувати інтерес до наукової творчості, а звідси – активізувати участь студентів у
проведенні наукових конференцій, семінарів, конкурсів на кращу наукову роботу (проект);
- удосконалити вміння вільного користування обома формами української мови −
усною і писемною, дотримуючись норм літературної мови, уникаючи мовних помилок;
- навчати студентів вільно, зв’язно, логічно, точно, доречно й виразно викладати свої
думки, користуючись багатством і різноманіттям мовних засобів, що властиві українській
мові як мові високої культури.
Заключним результатом роботи гуртка має бути:
1. Поглиблення рівня знань із фахових дисциплін.
2. Підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів із актуальних питань,
написання наукових розвідок із подальшою їх публікацією.
3. Участь студентів у наукових конференціях, семінарах, конкурсах на кращу наукову
роботу (проект).
Склад гуртка: 22 осіб.
Склад групи:
№ Прізвище, ім’я студента
Група, курс
1. Андрющенко К.
101 (1-й курс)
2. Бойко О.
111 (1-й курс)
3. Лобода М.
111 (1-й курс)
4. Полякова М.
111 (1-й курс)
5. Леусенко Ю.
211 (2-й курс)
6. Адасько А.
301 (3-й курс)
7. Булацеско А.
301 (3-й курс)
8. Головко І.
301 (3-й курс)
9. Горкавченко В.
301 (3-й курс)
10. Драгуліна Д.
301 (3-й курс)
11. Єрмачек А.
301 (3-й курс)
12. Король В.
301 (3-й курс)
13. Короткової Б.
301 (3-й курс)
14. Михайлова О.
301 (3-й курс)
15. Стефанської А.
301 (3-й курс)
16. Шевченко В.
301 (3-й курс)
17. Чебан В.
301 (3-й курс)

18. Бережанська Х.
19. Кирилова Д.
20. Половинко А.
21. Філь Д.
22. Троценко Є.
Заняття проводяться щомісяця протягом року.
Початок роботи гуртка – вересень 2017 року.
План засідань гуртка
№
Тематика засідань
Доповідачі
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Організаційне засідання: ознайомлення з
роботою гуртка; темами наукових
досліджень; вибір та затвердження тем.
Тема № 1. Актуальні питання історії
української мови.
Визначення
тематики
студентських
наукових досліджень у руслі наукового
проекту кафедри. Складання завдань до
наукових робіт; узгодження графіка
виконання наукової роботи.
Підготовка доповідей на Міжнародну
міждисциплінарну
науково-практичну
конференцію «Комунікативний дискурс
у
полікультурному
просторі»
(Миколаївський
національний
університет імені В.О.Сухомлинського,
6-7 жовтня 2017 р.)
Тема № 2. Актуальні питання сучасної
української
літературної
мови:
лексикологія, фразеологія, етимологія,
лексикографія.
Вивчення та аналіз наукової літератури з
обраних тем; укладання бібліографічного
списку; визначення методів дослідження.
Тема № 4. Актуальні питання сучасної
української літературної мови: фонетика,
фонологія,
акцентологія,
орфоепія,
графіка, орфографія.
Перевірка знання основних теоретичних
положень наукової літератури з обраних
тем.
Тема № 5. Актуальні питання сучасної
української
літературної
мови:
морфеміка, дериватологія.
Обговорення написаної вступної частини
дослідження.
Тема № 6. Актуальні питання сучасної
української
літературної
мови:
морфологія.
Робота з фактичним матеріалом.
Тема № 7. Актуальні питання сучасної
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української
літературної
мови:
синтаксис.
Оформлення списку літератури та
джерел дослідження.
8. Тема № 8. Сучасні лінгвістичні напрями:
проблеми, перспективи.
Захист основних положень наукових
робіт.
9. Тема № 9. Діалектне різноманіття рідної
мови.
Підготовка
матеріалів
наукового
дослідження до наукової студентської
конференції.
10. Тема № 10. Підсумкове заняття.
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