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Ономастика є розділом мовознавства, що вивчає власні назви (оніми),
їхню будову, системну організацію, функціонування і походження. В
українському мовознавстві існує нагальна потреба вивчення прізвищ як з
метою опису антропонімікону окремих регіонів, так і у зв’язку з
дослідженням загальної картини вітчизняної антропонімії, розв’язанням
цілого ряду теоретичних і практичних проблем ономастики. Прізвища є
одним із найважливіших джерел дослідження питань про лінгвальне
відображення історії культури їх носіїв та ментальності й інших характерних
рис населення певної території. В таких назвах збереглися рідковживані,
архаїчні, іноді втрачені слова, які зазнали змін, зумовлених тими чи іншими
історичними процесами. У прізвищах, крім активних у наш час живих
формантів, живуть і давні словотворчі елементи, які часто зливаються з
основами або утворюють складні морфеми. Тому в антропонімії дослідник
мови знайде цінний матеріал для глибшого вивчення етимології окремих
слів і всієї лексичної системи мови, для пізнання фонетичного та
морфологічного засвоєння рідною мовою запозичених слів.
Велике значення має і дослідження й вивчення географічних назв, адже
топоніми містять у собі цінну інформацію про історію освоєння й заселення
відповідних теренів, про особливості їх виникнення, про їхніх мешканців,
про фізико-географічні та геолого-кліматичні умови місцевості, на території
якої ці поселення розташовані, про специфіку культурних і політичних
зв’язків між сусідніми і віддаленими етносами та державами, а тому є
важливими джерелами для вивчення мови, історії, географії, етнографії,
народознавства, археології тощо.
Робота студентської проблемної групи спрямована на різноаспектне
дослідження особливостей української ономастики у взаємозв’язках з
апелятивною лексикою сучасної української літературної мови й відкриває
широкі можливості для реалізації науково-творчого потенціалу майбутніх
фахівців.
Мета роботи студентської наукової проблемної групи:
 сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів;
 формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;
 розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення
внутрішньої організованості, поглиблення й закріплення отриманих у
процесі навчання знань;
 узагальнення ономастичних фактів, осмислення закономірностей та
особливостей розвитку української ономастичної системи;













формування інтелектуальної компетенції.
Основні завдання студентської наукової проблемної групи:
формування в студентів інтересу до української мови, ономастичного
шару її лексики; наукової творчості, навчання методиці й способам
самостійного вирішування наукових завдань й навичок роботи в
наукових колективах;
популяризація ономастичних знань;
виховання інтересу до національної культури засобами ономастики;
забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових
конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів
тощо;
допомога студентам в опануванні методикою й навичками проведення
самостійних наукових досліджень в галузі мовознавства й розробки
наукових проблем;
обмін досвідом організації та проведення наукової роботи серед членів
студентської наукової проблемної групи;
підготовка резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;
виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів,
використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення
актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу;
сприяння всебічному розвитку, активному становленню й
самореалізації особистості майбутнього фахівця.
План роботи студентської наукової проблемної групи:

1.
2.
3.
4.

Проведення настановчого засідання науково-дослідної
групи.
Визначення теми наукових робіт студентів.
Проведення консультації щодо методології наукових
досліджень.
Проведення щомісячних консультацій студентів щодо
виконання індивідуальних досліджень.
Проведення консультацій щодо написання наукових
статей і тез доповідей
Підготовка доповідей до наукових конференцій.
Проведення обговорення статей студентів.

Вересень 2016 р.
Вересень 2016 р.
Жовтень 2016 р.
Протягом року.

Вересень-листопад 2016;
Березень-травень 2017.
6.
Протягом року
7.
Жовтень-грудень 2016;
Березень-травень 2017.
8. Підготовка студентів до участі в наукових конференціях, Протягом року.
засіданнях дискусійного клубу та „круглих” столів
9. Підготовка виступів студентів до публічного захисту Квітень 2017
курсових робіт
10. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському Жовтень-грудень 2016
конкурсі студентських наукових робіт з української
мови
5.

Учасники студентської наукової проблемної групи:
1. Григоришина Н. (341 гр.)
2. Попович Я. (301 гр.)
3. Шаповалові Ю. (301 гр.)
4. Михалко К. (3441 гр.)
5. Плахтіна К. (301 гр.)
6. Головіна О. (301 гр.)
7. Яким І. (301 гр.)
8. Бугайова А. (341 гр.)
9. Сирбу Я. (301 гр.)
10.Шитік М. (301 гр.)
11.Чернявська А. (301 гр.)
12.Водич А. (301 гр.)
13.Собко Ю. (301 гр.)
14.Єфімовська О. (201 гр.)
Підготовка курсових робіт у межах роботи студентської наукової
проблемної групи „Ономастика і апелятиви”
(2016 – 2017 н. р.)
№ Тема курсової роботи
п/п

П.І.студента,
№ групи

1.

Семантико-мотиваційна
Миколаївщини

структура

2.

Характеристика експресивного словотворення в Собко Ю., 301 гр.
сучасних медіатекстах (на матеріалі періодичного
видання „Україна молода”)

3.

Семантико-стилістичні
особливості
одоративної Водич А., 301 гр.
лексики в романі Ліни Костенко „Маруся Чурай”

4.

Специфіка лексичних новотворів
медіатекстах для дітей та підлітків

5.

Семантико-функціональні особливості фітонімів в Шитік М., 301 гр.
українських народних піснях про кохання

6.

Семантико-стилістичні особливості онімів у повісті
В. Г. Дрозда „Балада про Сластьона”

гідронімів Григоришина Н.,
341 гр.

у

рекламних Чернявська
301 гр.

А.,

Сирбу Я., 301 гр.

7.

Мовні особливості ідіостилю Дари
матеріалі роману „Щоденник Мавки”)

Корній

(на Бугайова А., 341
гр.

8.

Мовні особливості ідіостилю О. Забужко (на матеріалі Яким І., 301 гр.
роману „Польові дослідження з українського сексу”)

9.

Особливості авторських лексичних новотворів поезії Головіна О., 301
Б.-І. Антонича (збірки „Книга Лева”, „Ротації”)
гр.

10.

Семантико-стилістичні
особливості
новотворів В. Г. Дрозда (повість „Ирій)

11.

Характеристика онімів поетичних творів Л. Костенко Михалко К., 341
(„Проміння землі”, „Вітрила”, „Мандрівки серця”)
гр.

12.

Ономастичний мікросвіт поезій Ліни Костенко (збірки Шаповалова Ю.,
„Над берегами вічної ріки”, „Неповторність”)
341 гр.

13.

Характеристика ономастичних засобів створення Попович Я., 301
комічного (на матеріалі творчості П. Глазового)
гр.

лексичних Плахтіна К., 301
гр.

