
ПАМ'ЯТКА УЧНЯМ! 

Перш ніж братися за наукову роботу, молодому дослідникові необхідно як 

слід ознайомитися з джерелами: читати тексти, міркувати, вміти розкривати 

порушену тему, робити правильні висновки з прочитаного. Працювати потрібно 

самостійно, користуючись допоміжною літературою, але намагатися, щоб 

дослідження не перетворилося на реферат чи компіляцію. 

Необхідно поставити перед собою завдання – сформулювати тему 

наукової роботи. Далі слід чітко спланувати дослідження, зібрати літературу 

й лише потім починати роботу. Будь-яка цитата з джерела чи сторонньої 

літератури повинна мати посилання. Використання додаткової літератури є 

бажаним, кількість використаних джерел свідчить про ерудицію молодого 

дослідника, його здатність працювати й аналізувати. Пошук літератури треба 

вести самостійно. З точки зору наукової етики на початку роботи слід згадати 

попередників – науковців, що працювали з цією або подібною темою, чия праця 

допомогла виконати власну наукову роботу. Також бажано зазначити 

актуальність проведеного дослідження, його можливу користь для науки 

загалом чи в конкретній галузі, окреслити перспективу. 

 

 

  



Тематика наукових курсових робіт 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

Секція української мови 

1. Походження та семантичний розвиток української лексики, пов’язаної з весіллям. 

2. Функції антропонімів у сучасному сатиричному романі. 

3. Метафора як стилетворчий чинник у поезії… . 

4. Ономастика творів Ліни Костенко. 

5. Лексико-семантична група іменників зі значенням «Мистецтво» в сучасній українській 

мові. 

6. Лексико-семантичні інновації в системі сучасної української ономастики (ергоніми, 

прагмоніми).  

7. Лексичні (фонетичні, граматичні, словотвірні) особливості українського просторіччя. 

8. Український спортивний жаргон: структурно-семантичний аспект.  

9. Військова лексика в романі О Гончара «Перекоп». 

10. Неологізми та оказіоналізми в поезіях Ліни Костенко. 

11. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і 

стилістичний аспекти).  

12. Фразеологізми з назвами людей (тварин): лінгво-культурний аспект. 

13. Фразеологізми зі значенням кількості в сучасній українській мові (семантика та 

прагматика).  

14. Концепт «час» («простір») (на матеріалі сучасної поезії). 

15. Мовний образ міста в українській постмодерній поезії.  

16. Семантика символів природи в поетичній мові О.Олеся (В.Свідзінського). 

17. Семантика міфологеми світового дерева в українських фольклорних текстах. 

18. Структурно-семантичні особливості оберегової лексики.  

19. Мовний образ матері в сучасній українській ліриці. 

20. Мовні засоби творення комічного в сучасній гумористичній поезії 

 (С. Олійник, П. Глазовий та ін.). 

21. Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній українській мові (на матеріалі 

мови ЗМІ останнього десятиліття). 

22. Ад’єктивні композити в публіцистиці (на матеріалі української періодики). 

23. Лексико-семантичні деривати в публіцистичних текстах.  

24. Вторинна номінація в газетно-журнальних публікаціях.  

25. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі періодики 

останніх років).  

26. Сучасна реклама та її лексичні особливості.  

27. Типи номінації назв одягу і взуття в українській мові (страв і напоїв).  

28. Лексико-семантична організація лексики на позначення назв посуду в сучасній 

українській мові.  

29. Форми збірності іменників сучасної української мови в семантичному і системно-

граматичному аспектах.  

30. Українська юридична термінологія (структурно-семантична характеристика).  

31. Система дериваційних засобів сучасної науково-технічної термінології. 

32. Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект). 



33. Семантико-дериваційна характеристика словотвірного гнізда кореня каз- (дум-) у 

сучасній українській мові. 

34. Структура словотвірних парадигм українських назв тварин і рослин.  

35. Ад’єктивний кольоратив та його словотвіна парадигма в сучасній українській мові.  

36. Словотвірна семантика назв одягу та його частин у сучасній українській мові. 

37. Словотвірний потенціал французьких (англійських) запозичених основ у сучасній 

українській мові.  

38. Множинність словотвірної мотивації дієслів у сучасній українській мові.  

39. Морфонологічні явища у прикметниках сучасної української мови.  

40. Семантика та особливості функціонування відіменних прийменників. 

41.Словотвірна семантика назв одягу та його частин у сучасній українській мові. 

42. Синтаксичний почерк І. Нечуя-Левицького. 

43.  Категорія демінутивності в сучасній українській мові: семантико-словотвірний аспект 

44. Семантико-структурна  характеристика порівняльних лексем та конструкцій (на 

матеріалі поетичного тексту Ольги Слоньовської)  

45. Деонімізовані  найменування в українській мові: семантико-стилістичний аналіз  

46. Релігійна лексика у сучасному поетичному мовленні : функціонально-семантичний 

аспек 

47. Семантичний простір лексеми “Бог” у поетичному мовленні Олександра Олеся  

48. Семантичний простір лексеми “гріх” у новелах Василя Стефаника 

49. Порівняльне дослідження соматичних фразеологізмів у мовах.  

50. Звуконаслідування та вигуки в інослов’янських та українській мовах. 

51. Неологізми на сторінках сучасних газет.  

52. Переклади Тараса Шевченка інослов’янськими мовами.  

 

 

 

  



Секція  української літератури 

 

1. Образи українського народного життя в “Енеїді” І. Котляревського 

2. Роль пісенних партій у драматичних творах І. Котляревського 

3. Народна демонологія в повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Конотопська відьма” 

4. Жанр балади у творчості Т. Шевченка 

5. Художньо-психологічний профіль автора в ліричній поезії Т. Шевченка 1847–1850 рр. 

6. Українська історія в романі П. Куліша “Чорна рада” 

7. Образ ліричного героя в поетичній збірці І. Франка “Зів’яле листя” 

8. Філософські мотиви в ліричній поезії Лесі Українки 

9. Образ головної героїні в драматичній поемі Лесі Українки “Кассандра” 

10. Тема кохання в поезії Олександра Олеся 

11. Проблема вибору у п’єсі В. Винниченка “Чорна Пантера і Білий Ведмідь” 

12. Морално-етична проблематика у п’єсі В. Винниченка “Закон” 

13. Тема дитинства у циклі В. Винниченка “Намисто” 

14. Символіка кольорів у новелістиці М. Коцюбинського 

15. Образ головного героя новели М. Коцюбинського “Сон” 

16. Колір і звук у художній палітрі новели М. Коцюбинського “Intermezzo” 

17. Феміністична проблематика в повісті О. Кобилянської “Царівна” 

18. Музична образність у художньому світі поетичної збірки П. Тичини “Сонячні 

кларнети” 

19. Образ головної героїні повісті М. Хвильового “Сентиментальна історія” 

20. Образи природи в поезії В. Свідзінського 

21. Жанр сонета в поезії М. Зерова 

22. Засоби сатири і гумору в комедії М. Куліша “Мина Мазайло” 

23. Філософські аспекти кохання в романі В. Домонтовича “Доктор Серафікус” 

24. Образ оповідача в “Мисливських усмішках” Остапа Вишні 

25. Образи природи в романі І. Багряного “Тигролови” 

26. Проблема вибору в романі І. Багряного “Людина біжить над прірвою” 

27. Тема дитинства в кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна” 

28. Символічна палітра поетичних творів В. Стуса 

29. Морально-етичні проблеми в новелістиці Григора Тютюнника 

30.  Тема свободи в “Сибірських новелах” Б. Антоненка-Давидовича  

31.  Внутрішньоформна номінація у драматургійному тексті на матеріалі творів  М.Куліша 

“Мина Мазайло” та “Народний Малахій”  

32.  Повтор як засіб інтенції у худ.дискурсі на матеріалі роману “Дім на горі”В.Шевчука 

33.  Гуцульський говір у прозі Василя Стефаника  

34.  Засоби експресивізації в українських народних піснях  

35.  Функціонально-семантичне поле темпоральності в сучасній українській літературній 

мові 

36.  Функціонально-семантична, образно-стилістична роль сленгізмів у романі Ліни 

Костенко “Записки українського самашедшого”  

37. Гуманістичний пафос української літератури класичного періоду. 

38. Розвиток національної ідеї в українському письменстві (з кінця XVIII ст. до періоду 

проголошення УНР). 

39. Від романтизму до модернізму: поетика українського письменства. 



40. Духовна, морально-естетична проблематика у творах українських письменників-

класиків. 

41.Міф і фольклор, етапи їх освоєння українським письменством. 

42. Українські письменники ХІХ – початку ХХ ст. у листуванні. 

43. Актуальний внесок у сучасне франкознавство (Малоз’ясовані сторінки рукописної 

спадщини Івана Франка; особиста бібліотека Івана Франка). 

44. Київ як творче середовище та об’єкт змалювання в українській літературі («київський 

період» у творчості І. Нечуя-Левицького, М. Старицького, О. Кониського та ін.). 

45.Українське класичне письменство у взаємодії з музичним та різновидами візуального 

мистецтва. 

46. Розвиток української літератури ХІХ – початку ХХ ст. у типологічному зіставленні з 

явищами літератур Східної та Західної Європи 

47. Історична і художня правда в драмі Г. Хоткевича «Богдан Хмельницький» і романі 

П. Загребельного «Я, Богдан». 

48. Проблема історичної пам’яті в романі О. Забужко «Музей покинутих секретів». 

49. Катастрофа цивілізації і українського світу в романі Ю. Щербака «Час смертохристів. 

Міражі 2077 року». 

50. Митець і влада. Образи Сивоока і Ярослава Мудрого в романі «Диво» 

П. Загребельного. 

51. Чорнобильська тема в українській літературі сьогодення. 

52. Трагедія українського народу в кіноповісті О. Довженка «Україна у вогні» 

53. Екзистенційна концепція героя в прозі В. Підмогильного. 

 

 

 

  



Секція фольклору 

 

1. Колядки Слобожанщини. 

2. Християнські образи в колядках. 

3. Створення світу і язичницькі божества в колядках. 

4. Пісенні жанри весільної драми. 

5. Особливості українських родинно-побутових пісень. 

6. Події українського минулого в українських піснях. 

7. Специфіка жанрів осіннього циклу календарно-обрядової творчості: жниварські, 

косарські та гребовицькі пісні. 

8. Пісні Купальських свят. 

9. Символіка українських народних пісень. 

10. Дитячий фольклор Слобожанщини. 

11. Поетика загадки. 

12. Народна мудрість у прислів’ях та приказках. 

13. Легенди Слобожанщини. 

14. М. Сумцов як дослідник народної творчості. 

15. Мотиви та образи українських народних дум про татарську неволю. 

16. Образ Богдана Хмельницького в народних думах. 

17. Поетика українських балад. 

18. Метаморфози в українських баладах. 

19. Семантико-граматичні параметри  вокатива  в поетичному тексті Василя Стуса  

20. Метафоризовані найменування осіб в українській мові : лексико-семантичний аналіз.  

21. Функційне навантаження фразеологізмів у художньому тексті (на матеріалі прози  

М.Матіос) 

22. Семантико-стилістична характеристика фразеологізмів у творах В.Шкургана.  

23. Словотвірна категорія інструменталя в сучасній українській мові  

24. Морфологічні особливості девербативних субстантивів зі словотвірним значенням 

“виконавець дії” 

25. Мовленнєвий етикет в українській мові (на матеріалі сучасної прози)  

26. Лексико-словотвірні інновації в сучасній укр.мові (на матеріалі друкованих засобів 

масової інформації)  

27. Семантичні обертони слова “світ” у поетичному тексті “шістдесятників”  

28. Мовні маркери конфліктності в художньому тексті Марії Матіос  

29. Мовленнєвий жанр “примирення” у структурі розмовного дискурсу  

30. Зорові і слухові образи в мовній картині Л.Костенко-прозаїка  

 

 

 

 


