
Методичні
рекомендації щодо
написання науково-

дослідницьких робіт
з англійської мови



Формула дослідницької 

компетентності учня

Я хочу!
Я 

можу!
Я знаю 

як!

Я буду 
це 

робити!



Як
зацікавити

дитину?



• Пояснювати, доводити й захищати 
власні ідеї 

• Структурувати матеріал, готувати 
тексти доповідей 

• Формулювати висновки 
• Висувати гіпотези, відчувати 

проблему, ставити запитання 
• Давати визначення, класифікувати, 

спостерігати

Уміння і навички, якими оволодіє

юний дослідник:



При написанні:

❖ЗНО

❖ Курсових робіт

❖ Бакалаврської роботи

❖ Магістерської роботи

❖ Дисертації

Мені це 

знадобиться!



Формула дослідницької 

компетентності учня

Я хочу!
Я 

можу!
Я знаю 

як!

Я буду 
це 

робити!



Наукове дослідження -
це організований процес

розумової праці, 
безпосередньо

направлений на 
виробництво
нових знань!

Що таке наукове дослідження?



Основні етапи 

дослідницької роботи 

Вибір 

теми

Написання 

роботи

Захист 

роботи



Об’єкт дослідження

Предмет дослідження

Формулювання теми 

Вибір теми



Вибір теми

Об'єкт — це процес або явище, що породжує

проблемну ситуацію й обране для вивчення. 

Предмет — це ракурс, під яким розглядається об'єкт. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 



➢ Коло інтересів:

Музика
назви музичних інструментів

етимологія назв 
музичних інструментів

“Кількісно-якісний склад назв 
музичних інструментів 

Лондонського симфонічного 
оркестру”

Вибір теми

Об’єкт

Предмет

Тема



➢Наявний матеріал:

Збірка казок “Folk-tales of the British Isles”

фразеологічні звороти
існування давніх 

фразеологізмів в сучасній англійській 
мові

«Фразеологізми в народних казках
Британських островів з поділом на географічні
райони. Їх використання в сучасній англійській
мові.»

Вибір теми

Об’єкт

Предмет

Тема



➢Сучасні події:

Події на Майдані. АТО.
українські реалії сьогодення

відтворення українських 
реалій в англомовній пресі

«Особливості відтворення
українських реалій сьогодення англійською
мовою (на матеріалах англомовних
періодичних видань)»

Вибір теми

Об’єкт

Предмет

Тема



Джерела матеріалу 

дослідження:

✓ літературні твори

✓ періодичні видання

✓ тексти пісень

✓ промови

✓ різні сфери діяльності 

людини

Вибір теми



Вибір теми
Предмет дослідження:

•Морфологія

•Фонетика

•Граматика

•Синтаксис 

•Лексикологія

•Фразеологія

•Ономастика

•Етимологія

•Семантика

•Стилістика



Мета дослідження виступає у формі 

ідеального передбачення результату 

дослідження і є основою здійснення всіх 

етапів наукової роботи, це 

запланований результат, який має 

бути відображений у висновках наукової 

роботи, це результат виконаної дії. 

Мета дослідження



Завдання дослідження

Мета                                                 Результат 

Через завдання



Завдання дослідження

Дослідити…

Обґрунтувати... 

Визначити... 

Оцінити... 

Зіставити... 

Проаналізувати... 

Встановити

взаємозв'язки... 

Розробити... 

Порівняти...

Розглянути... 

Створити...



Методи дослідження
❑ Аналіз

❑ Синтез

❑ Індукційний метод

❑Метод дедукції

❑ Абстрагування

❑ Узагальнення 

❑ Аналогія

❑ Порівняння

❑ Анкетування



Необхідно визначити:

• Актуальність дослідження

• Наукову новизну

• Теоретичну цінність

• Практичну цінність



Теоретичні засади

▪ Поняття

▪ Історичні аспекти

▪ Роль

▪ Класифікація

✓ Від загального до окремого

✓ Авторські класифікації



Практична частина

Подання інформації:

❖За класифікацією

❖За часом

❖За географічними показниками

❖За специфічними характеристиками



Висновки

Стислий виклад результатів дослідження, 

досягнення поставленої мети, виконання

завдань (необхідно підкреслити 

самостійність, новизну, теоретичну та 

практичну цінність, значення 

отриманих результатів,надати 

рекомендації щодо їх використання)



• Зміст (Назви РОЗДІЛІВ та підрозділів)

• Список використаних джерел

• Посилання

• Times New Roman (14 шрифт, 1,5 інтервал)

• Поля (ліве, верхнє, нижнє – не менше 20мм; праве – не менше 

10 мм)

• Об’єм (до 25 сторінок, до загального обсягу не входять: тези, 

додатки, список використаних джерел)

• Нумерація сторінок

Оформлення роботи



Захист роботи

• Аргументація вибору теми

• Окреслення особистого внеску

• Чіткість, логічність, послідовність викладу

• Культура мовлення

• Вичерпність відповідей

• Наочні матеріали



Мультимедійна презентація

Не дублювати!!!

Ілюструвати)))



➢Титульна сторінка презентації

➢Мета та завдання

➢Об’єкт та предмет

➢Актуальність

➢Теоретична та практична цінність

➢Методи дослідження

➢Структура роботи

➢Власні здобутки

➢Висновки

Мультимедійна презентація



Тези (українською та англійською мовами, друк.+ел.)

➢Стисла характеритика змісту роботи з 
визначенням основної мети, актуальності та 
завдань, зазначаються висновки.

➢Обсяг тексту: одна сторінка А-4, Times New 
Roman, розмір 14, інтервал 1,5.

➢Заголовок: назва роботи; ПІБ автора; клас, 
назва навчального закладу, району; ПІБ та 
посада  (за наявності – науковий ступінь, 
вчене звання) наукового (педагогічного) 
керівника.



Структура роботи
• Титульна сторінка
• Тези
• ЗМІСТ
• ВСТУП
• Основна частина 
• ВИСНОВКИ
• СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
• ДОДАТКИ
• Відгук
• Завірені копії свідоцтва про народження або 

паспорту, ідентифікаційнного коду



Дякую

за

увагу!☺


