Орієнтовні напрями і теми науково-дослідницьких робіт учнів Малої
академії наук України секцій «Англійська мова», «Німецька мова»,
«Французька мова» відділення мовознавства та методичні рекомендації з
організації науково-дослідницької діяльності, надані Інститутом
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Методичні рекомендації
з організації науково-дослідницької діяльності в системі МАНУ
1. Особливості вибору теми науково-дослідницької роботи
Безумовно, передумовою наукової діяльності учня, мають бути його
особисте бажання та свідома зацікавленість займатися нею. Цьому можна
сприяти, це можна стимулювати, але будь-який примус або спонукання є
абсолютно недоречними і навіть шкідливими. Чималою мірою це стосується
наук негуманітарного профілю.
Якщо особисті уподобання школяра стосуються інших наук, наприклад
технічних, не варто переконувати його у необхідності чи доцільності
займатися суспільними науками. Практика свідчить, що справжнє поєднання
різнопланових за спрямуванням інтересів і здібностей є досить рідкісним,
якщо не винятковим явищем.
Чимале, хоча й не абсолютне значення має також особиста мотивація,
яка може бути пов’язаною з особливими та суто індивідуальними причинами.
Проте надзвичайно важливим чинником є розуміння того, що саме наука має
вирішальне значення для подальшого технічного та культурного прогресу, без
якого неможливий розвиток сучасної людини та суспільства в цілому.
Щодо мовознавства, то дуже важливо переконати дослідника-початківця
у тому, що мова не лише залишається основним засобом спілкування між
людьми, а й відіграє важливу роль у збереженні та зміцненні принципів миру,
демократії й гуманізму, сприяє кращому взаєморозумінню і є невід’ємною
складовою культури.
Тема науково-дослідницької роботи має бути, безперечно, актуальною,
але не надто широкою, краще навіть відносно вузькою. Під час вибору
конкретної теми слід виходити насамперед із особистих уподобань, щоб
майбутня пошукова діяльність відповідала власним науковим інтересам учня
і приносила йому задоволення. Спочатку доцільно визначитися з тематичним
спрямуванням, обравши конкретну мову або групу мов (романські,

германські), а також відповідний розділ мови, наприклад фонетику,
морфологію, синтаксис або лексикологію.
Бажано торкатися культурологічних і країнознавчих аспектів, вони є
особливо актуальними на сучасному етапі. Водночас учень повинен мати
принаймні загальне уявлення про напрями й теми, які завжди будуть
актуальними (і саме в цьому йому має допомогти викладач або консультант),
а також ознайомитися з науковою літературою із загальних питань (приклади
подаються далі).
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2. Початковий понятійний апарат досліджень
Починати слід із ознайомлення з науково-популярною літературою, як
друкованою, так і в електронному вигляді. Щоправда, нині в Інтернеті можна
знайти не тільки серйозні чи просто цікаві матеріали, а й чимало таких, що не
можуть претендувати на науковий чи пізнавальний статус. Зокрема,

трапляються тексти суто популярного спрямування, що містять неповну,
неточну інформацію або положення, які не є загальновизнаними чи
достатньою мірою обґрунтованими. Крім того, останнім часом з’явилося
чимало матеріалів, авторами яких є переважно представники нефілологічних
спеціальностей (історики, економісти тощо), які декларують якісно нові й
нерідко навіть «революційні» думки щодо мовних питань, зокрема щодо
генеалогічної спорідненості мов світу, походження окремих слів тощо. До
такої інформації слід ставитися критично, оскільки такого роду евристичність
і сенсаційність далеко не завжди сприяють правильному розумінню мовних
питань.
Щодо засвоєння базової лінгвістичної термінології, то під час
ознайомлення з літературою рекомендується користуватися довідковими
джерелами, а саме енциклопедіями, тлумачними словниками, у тому числі
галузевими, а також словниками лінгвістичних термінів. Належне уявлення і
розуміння принаймні найпоширенішої термінології є важливою передумовою
вироблення професійних підходів і навичок. Крім того, за таких умов
більшість термінів засвоюватимуться краще завдяки асоціативному методу.
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3. Особливості застосування різних методів дослідження
Звісно, що основними методами дослідження у даному випадку мають
бути

лінгвістичне

спостереження

та

опис.

Бажано

починати

з

безпосереднього аналізу мовного матеріалу, використовуючи для цього
насамперед художню літературу, краще того жанру й тих авторів, які більше
цікавлять молодого дослідника. Створюється своєрідний банк даних у вигляді
картотеки або ж окремих файлів у комп’ютері. Саме за таких умов наукова
робота може бути справді ефективною й цікавою з самого початку, що є дуже
важливим.
Слід також намагатися використовувати порівняльний метод, проводячи
паралелі між досліджуваною та іншими відомими мовами, насамперед
рідною. Цілком прийнятним є висування гіпотез. Застосування статистичних
методів дасть змогу мати більше підстав для перших типологічних
узагальнень і класифікації тих чи тих мовних явищ. Слід також

використовувати графічні засоби (таблиці, схеми, діаграми тощо) і лексичні
реєстри (переважно у вигляді додатків).
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4. Погляд на учнівське дослідження
Принциповим критерієм до роботи молодого дослідника має бути
самостійний і творчий підхід до мовного матеріалу. Реферативні аспекти
обов’язково мають поєднуватися з намаганням виробити власний погляд,
висловити незалежні думки, сформульовані на основі здійсненого аналізу.
Ставлення до учнівських робіт має бути об’єктивним і водночас
толерантним, адже йдеться про перші спроби здійснення наукового аналізу
без достатнього досвіду такої діяльності.
Традиційними й неодмінними критеріями оцінки роботи є її актуальність
і новизна, а також теоретичне і практичне значення, чітко визначені мета і
завдання, кількісна достатність і тематична відповідність бібліографічного
списку.
Одними з головних аспектів оцінки роботи є самостійність наукової
діяльності учня, стиль викладу, грамотність, а також дотримання основних

формальних вимог. Ідеться про те, що науково-пошукова діяльність має
сприяти

підвищенню

не лише

філологічного,

ай

культурного

та

інтелектуального рівня учня.
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Режим доступу: http://intconf.org/motuz-li-proektno-doslidnitska-diyalnistuchniv-aktivna-sponukalna-sila-do-navchannya/
5. Урахування вікових особливостей та пізнавальних можливостей учнів
Заняття філологією взагалі й мовознавством зокрема невіддільні від
вивчення мов. Зауважимо, що вивчення будь-якої мови краще починати
якомога раніше. Учні можуть вивчати й досліджувати мови й самостійно (за
допомогою самовчителів, електронних засобів тощо), але принаймні на
початковому етапі бажаною є присутність кваліфікованого викладача. При
цьому неприпустимим є диктат або психологічний тиск, спрямований на
вибір тієї чи тієї мови. Учень має вибрати тему добровільно.
Надзвичайно важливим є вироблення звички вивчати мову регулярно,
постійно повторювати пройдений матеріал, адже забування відбувається так
само швидко, як і запам’ятовування. Дуже корисним є асоціативний метод, у

поєднанні із зазвичай розвиненою у дітей механічною пам’яттю він стає
особливо ефективним.
Щодо вікових особливостей, які стосуються наукової діяльності, то
загалом немає підстав установлювати якісь обмеження. Потяг до пошукової
роботи, виявлений у ранньому віці, слід усіляко схвалювати, підтримувати і
стимулювати.
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6. Вибір літературних джерел
Вибір конкретних джерел фактичного мовного матеріалу, звісно,
залежить від обраної теми. Проте можна рекомендувати звертатися
насамперед до класичних творів як кращих зразків красного письменства
(окремі видання, тематичні збірки, хрестоматії тощо).
Водночас першочерговий інтерес із погляду сучасного стану мов
становлять твори останніх років, які відображають новітні мовні явища та
зміни.
Оптимальним можна вважати використання творів улюблених авторів
або принаймні представників улюбленого жанру, що цілком може стосуватися
детективної, пригодницької літератури тощо.
Не рекомендується послуговуватися при цьому адаптованими текстами,
оскільки їхнє призначення обмежується навчальними потребами.

Джерелами фактичного матеріалу можуть бути також тлумачні,
етимологічні, термінологічні, рідше перекладні та інші словники, а також
юридичні, політичні документи тощо.
Для кращого розуміння обраної теми та набуття навичок дослідницької
роботи не завадить ознайомитися також з дисертаціями й авторефератами.
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