
Перспективний план роботи 

наукового об’єднання студентів 

(проблемної групи)  

«ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ» 

на 2017-2020 рр. 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

 

2017-2018 н.р. 

№ 

п/п 

Захід Термін виконання 

1.  Обрання активу наукового об’єднання студентів 

та визначення пріоритетних напрямів роботи 

вересень 

2.  Вибір студентами тем наукових досліджень жовтень 

3.  Семінари-консультації з визначення мети і 

завдань обраних наукових досліджень; складання 

плану роботи над дослідженням 

жовтень-листопад 

4.  Робота студентів у складі наукових об’єднань, 

створених на кафедрі української мови 

протягом 

навчального року 

1. Факультет філології та журналістики 

2. Кафедра української мови 

3. 

Керівник (п.і.п., 

науковий ступінь, учене 

звання) 

Гайдученко Галина  Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, доцент; 

Тихоша Валентина Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

4. 

Мета роботи  Проблемна група покликана вивчати 

виражально-зображальні  мовні елементи, їх 

можливі трансформації в контексті 

художнього твору, виявляти естетичну 

функцію мовного матеріалу в конкретній 

художній системі, у його зв’язках з іншими 

елементами цієї системи, досліджувати  

виразові мовні засоби у мові автора та мові 

персонажів, стилістичні особливості  та 

синтаксичну організацію мови художніх 

текстів. Розкривати жанрові особливості мови 

окремих художніх творів. 

5. 

Зв’язок з науково-

дослідними темами 

Закономірності розвитку української мови і 

практика мовної діяльності (державний 

реєстраційний номер 0117U001731) 



5.  Консультації з проведення науково-дослідної 

роботи студентів за темами дослідження; 

обговорення результатів їх 

протягом 

навчального року 

6.  Висвітлення результатів НДР студентів на 

сторінці кафедри української мови на офіційному 

сайті ХДУ та на сторінці кафедри української 

мови у Facebook 

протягом 

навчального року 

7.  Участь у проведенні виставки-презентації 

«Лексикографічні праці ХХІ століття» 

жовтень 

8.  Участь студентів у ХVІІ Всеукраїнському 

радіодиктанті  національної єдності 

листопад 

9.  Участь студентів у І турі ХVІІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

листопад  

10.  Участь у Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «Пріоритетні напрями 

філологічних досліджень» 

листопад 

 

11.  Участь студентів у І-му турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

жовтень-грудень  

12.  Участь студентів у І-му етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади  

грудень-лютий 

13.  Підготовка й подання до друку наукових статей 

до збірника «Магістерські студії» 

лютий 

14.  Організація та проведення  студентської 

наукової  конференції «Історіографія української 

лінгвістики» до 100-річчя НАН України 

лютий 

15.  Обговорення виконаних студентами наукових 

робіт (передзахист на кафедрі) 

лютий-березень 

16.  Участь студентів у ІІ-му турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з 

української мови та Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із соціолінгвістики 

березень-травень 

17.  Участь студентів у ІІ етапі Олімпіади з фахових 

дисциплін 

березень-травень 

18.  Участь у регіональній студентській науково-

практичній «Українська мова в контексті 

слов’янознавства та компаративістики» 

березень 

19.  Участь у соціолінгвістичному детекторі «Мовна 

ситуація в Херсонській області» 

березень 

20.  Участь у підготовці видання електронного 

збірника наукових праць студентів «Вісник 

студентського наукового товариства» 

березень-травень 

21.  Участь у заходах, присвячених Дню науки в 

Україні 

травень 

22.  Організація та проведення наукового семінару травень 



«Теорія синтаксису в сучасному українському 

мовознавстві» 

23.  Підбиття підсумків наукової роботи студентів 

за навчальний рік 

 

червень  

2018-2019 н.р. 

1.  Обрання активу наукового об’єднання 

студентів, визначення пріоритетних напрямів 

його роботи 

вересень 

2.  Вибір студентами тем наукових досліджень, 

визначення мети і завдань обраних наукових 

досліджень; складання плану роботи над 

дослідженням 

жовтень 

3.  Семінар-консультація, присвячений питанням 

опрацювання наукових джерел з проблем 

дослідження 

жовтень- 

листопад 

4.  Робота студентів у складі наукових об’єднань, 

створених на кафедрі української мови 

протягом 

навчального року 

5.  Консультації з проведення науково-дослідної 

роботи студентів за темами дослідження; 

обговорення результатів їх 

протягом 

навчального року 

6.  Висвітлення результатів НДР студентів на 

сторінці кафедри української мови на офіційному 

сайті ХДУ та на сторінці кафедри української 

мови у Facebook 

протягом 

навчального року 

7.  Участь студентів у Всеукраїнському 

радіодиктанті  національної єдності 

листопад 

8.  Участь студентів у І турі Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

листопад  

9.  Участь у студентській науковій конференції 

«Актуальні проблеми граматики» (із нагоди 70-

річчя К.Г. Городенської) 

листопад 

10.  Участь студентів у І-му турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

жовтень-грудень  

11.  Участь студентів у І-му етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади  

грудень-лютий 

12.  Участь студентів у майстер-класі 

«Експериментальні методи у психолінгвістиці» 

лютий 

13.  Обговорення виконаних студентами наукових 

робіт (передзахист на кафедрі): 

- магістерських; 

- бакалаврських. 

 

 

жовтень 

лютий-березень 

14.  Участь студентів у ІІ-му турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

березень-травень 



знань і спеціальностей 

15.  Участь студентів у ІІ етапі Олімпіади з 

фахових дисциплін 

березень–травень 

16.  Участь у всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми 

філологічних та лінгводидактичних студій 

третього тисячоліття у студентських 

дослідженнях» 

березень 

17.  Участь у підготовці видання електронного 

збірника наукових праць студентів «Вісник 

студентського наукового товариства» 

березень–травень 

18.  Участь у заходах, присвячених Дню науки в 

Україні 

травень 

19.  Підбиття підсумків наукової роботи студентів 

за навчальний рік 

червень  

2019-2020 н.р. 

1.  Обрання активу наукового об’єднання 

студентів, визначення пріоритетних напрямів 

його роботи 

вересень 

2.  Вибір студентами тем наукових досліджень, 

визначення мети і завдань їх; складання плану 

роботи над дослідженням 

жовтень 

3.  Організація та проведення вебінару 

«Морфолого-синтаксична концепція виділення 

частин мови» ( із нагоди 85-річчя І.Р. Вихованця) 

жовтень 

4.  Семінар-консультація, присвячений питанням 

опрацювання наукових джерел з проблем 

дослідження 

жовтень- 

листопад 

5.  Робота студентів у складі наукових об’єднань, 

створених на кафедрі української мови 

протягом 

навчального року 

6.  Консультації з проведення науково-дослідної 

роботи студентів за темами дослідження; 

обговорення результатів їх 

протягом 

навчального року 

7.  Висвітлення результатів НДР студентів на 

сторінці кафедри української мови на офіційному 

сайті ХДУ та на сторінці кафедри української 

мови у Facebook 

протягом 

навчального року 

8.  Участь студентів у Всеукраїнському 

радіодиктанті  національної єдності 

листопад 

9.  Участь студентів у І турі Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

листопад  

10.  Участь у Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «Пріоритетні напрями 

філологічних досліджень» 

листопад 

 



11.  Проведення семінар-тренінгу для студентів 

«Використання програмного продукту у практиці 

роботи вчителя» 

грудень 

12.  Участь студентів у І-му турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

жовтень-грудень  

13.  Участь студентів у І-му етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади  

грудень-лютий 

14.  Обговорення виконаних студентами наукових 

робіт (передзахист на кафедрі): 

- магістерських; 

- бакалаврських. 

 

 

жовтень 

лютий-березень 

15.  Організація та проведення  круглого столу 

«Лінгвістичний і соціальний комплекс проблем 

навколо сучасного українського правопису» 

лютий 

16.  Участь студентів у ІІ-му турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей 

березень-травень 

17.  Участь студентів у ІІ етапі Олімпіади з 

фахових дисциплін 

березень-травень 

18.  Участь у всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми 

філологічних та лінгводидактичних студій 

третього тисячоліття у студентських 

дослідженнях» 

березень 

19.  Участь у підготовці видання електронного 

збірника наукових праць студентів «Вісник 

студентського наукового товариства» 

березень-травень 

20.  Участь у заходах, присвячених Дню науки в 

Україні 

травень 

21.  Підбиття підсумків наукової роботи студентів 

за навчальний рік 

червень  

 

 

 Перспективний план роботи наукового об’єднання студентів 

(проблемної групи)  «Лінгвостилістика художнього мовлення»  на   2017-

2020 рр. обговорено й затверджено на засіданні кафедри української мови 

(протокол № 3 від 02.10.2017 р.). 

 

 

 Завідувач кафедри  

 української мови                    С.М.Климович 

 


