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Ілюстрації до курсу основ наукових досліджень 



• Парадоксально, але в 
молоді роки "людина 
здатна діяти, бо не все 
знає" /Ж.Ґреньє/.  

 

• "Молодість принадна не 
можливістю все зробити, а 
думкою, що все зробиш" 
/І.Турґенєв/.  



З дисертації М.О.Іжика (2014) 

“ЕТНОМОВНІ СКЛАДНИКИ 

ЛЕКСИКОНУ 
МАЛАГАСІЙСЬКОЇ МОВИ” 

(10.02.13 – мови народів Азії, 

Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії) 



Малайсько-полінезійські мови 
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М.О.Іжик  

(2014) 



Малаґасі і ма’аньян розійшлися у V ст. н.е. 

Рис. 3. Графік розрахунку часової 

відстані від моменту 

розходження двох мов за 

відсотком збереженої спільної 

лексики у двох 100-слівних 

списках М. Сводеша [Тищенко, 

287]. Тут K1 – «перша 

константа Сводеша»: за кожну 

1000 років у 100-слівному 

дослідному списку залишається 

86 % слів, тобто 14 % слів 

заміщується іншими словами; K2 

– «друга константа Сводеша»: 

за кожну 1000 років між двома 

100-слівними списками мов-

нащадків залишається спільним 

0,86² = 0,74 обсягу списку, тобто 

74 слова, або, що те саме, 26 % 

слів заміщуються іншими 

словами 



М.О.Іжик (2014): 











М.О.Іжик 

(2014) 
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Вивчення діалектів і соціолектів 

ДІАЛЕКТИ 





З дисертації О.Й.Максимів (2012) 

“ЕТНОСПЕЦИФІКА ЛЕКСИЧНОЇ 

СИСТЕМИ ПЕРСЬКОЇ МОВИ  
(на матеріалі публіцистичного стилю)” 

(10.02.13 – мови народів Азії, 

Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії) 
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О.Й.Максимів (2012): 



О.Й.Максимів (2012): 

 

45 ключових словоформ 

української преси: 

93 ключові словоформи 

перської преси: 



О.Й.Максимів (2012): 

35 ключових лексем 

української преси: 

71 ключова лексема 

перської преси: 



О.Й.Максимів (2012): 

30 ключових морфем 

української преси: 

34 ключові морфеми 

перської преси: 



О.Й.Максимів (2012): 

 

24 провідні поняття 

перської преси: 

23 провідні поняття 

української преси: 

11 1 



Складники методу аналізу за 

семантичними полями  



• До нових узагальнень 

може приводити й 

дедукція. Проте, індукція 

продуктивніша — хоча це і 

менш певний метод, адже 

йдемо від неповних ґруп 

фактів /Beweridge, 117/  



З дисертації М.Ю.Рахна (2014) 

“СЛОВ’ЯНСЬКО-СКАНДИНАВСЬКІ 

ВІДПОВІДНОСТІ  
ЕПІЧНИХ ТЕКСТІВ  

(ЛЕКСИКА,СЕМАНТИКА,СТИЛІСТИКА)” 
(10.02.15 – загальне мовознавство) 



М.Ю.Рахно (2014): 





М.Ю.Рахно (2014): 





(Продовження) 



• У текстах дум є чимало історичних СЛІВ ҐОТСЬКОГО 
ПОХОДЖЕННЯ, як-от саме слово дума (ґот. *dôms), барва 
(farwa), гаразд (razda мова), дрібний (ga-draban 'витесувати'), 
многий (mnags), трунок (dragk), ушкали (*wiskoi), хоругва 
(hrugga), чуб, чуприна (skuft), шати (*hetaz), щирий (ґот. skeirs 
'світлий, ясний') та ін.  

• Є тут і запозичення через ґотську з грецької (церква, піп), і 
кальки з ґерманської (домотур/ домонтар – heimskr; "перед 
мечем положено" та "через мечу положено" – пор. нім. 
durch den Schwert i vor dem Schwerte)" [Рахно 2014, 14]. 
Збережений у виразі "через мечу" жіночий рід слова меч 
відповідає як кримґотс. mycha жін. р., так і ґотс. meki жін. р. 
Кримґотське mycha входить до групи однотипних іменників, як-от 
ahwa річка, bōka буква, graba могила (укр. гробки), hweila час 
(укр. хвиля, хвилина), karkara в'язниця, láiba рештки (пор. лайба), 
mōta митниця, rūna таємниця, razda мова (в укр. га-разд), staua 
суд, þiuda народ. Meki однотипне з haiti загін (пор. гетьман), 
þūsundi тисяча [Wright, 90-91] (þ вимовлялося як анґ. [θ], ð – [ð]).  

Ґотизми в лексиці дум    
(М.Ю.Рахно, 2014) 
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• "Суверенність 
мислення здійснюється 
[не інакше, як] в людях, 
що мислять вкрай 
несуверенно, а 
пізнання – в ряді 
відносних заблуджень" 
/Енгельс, В145/.  



ЭСЮФ, 1984 
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• ˛ Сходячи на щораз 

вищі вершини знань,   

  "ми бачимо щораз 

більші обрії нашого 

незнання" /Міллер, 

М393/.  



ЭСЮФ, 1984 



Туця, плецо, 

руцька, 

доцька, 

свецька, 

цасто, 

ЦАПЛЯ, 

ЦЕПЛЯТЬ 

(взято до літ. 

мови),  

оцыcти 

прегрешения 

наши (новг.). 

Цайкю 

хотите? 

(ряз.) 



ЭСЮФ, 1984 



Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. 

– К., 1966. Вкладка. 



• Спостереження відкриває якийсь         
новий факт, що підважує старий          
спосіб пояснення фактів тієї ж групи.              
Так виникає потреба в нових способах 
пояснення...  

• Подальші досліди приводять до очищення 
гіпотез, одні усувають, інші 
виправляють, поки, нарешті, не вдасться 
встановити у чистому вигляді закон.  

• Коли б ми схотіли чекати, поки матеріал 
набуде чистого вигляду для закону, то 
довелося б припинити доти мисляче 
дослідження, і вже через це ми ніколи не 
дістали б закону [ДП, 219]  



Jules Gilleron 

Edmond Edmont 



 
ДВЕРІ ЧЕТВЕРТІ 
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Вивчення мови індивіда 

ІДІОЛЕКТИ 









АЛЕ 

 

…НЕСПОДІВАНЕ 

УНИКАЄ ДОСЛІДУ, 

 І НЕМА ДО НЬОГО 

[ЛОГІЧНОГО] ШЛЯХУ   

(Геракліт)  



Функціональна асиметрія кори мозку 
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НиЖ, № 1, 1975 

40 років 

змарно-

ваного 

шансу 

М.Трауґотт, 

Л.Балонов,  

В.Деґлін;  



Закон Ґіро 

Jean Piaget 

Pierre 
Guiraud 





Безансонський 

метод “écho”  
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Українська мова. Енциклопедія. С.258 







Зі статті О.М.Трубачова 

“Об этимологических словарях славянских 

языков” // Вопросы языкознания, 1957.  № 5.  

• За даними О. Трубачова, добутими з досліджених 
ним словників російської, польської, чеської мов, пізні 
запозичення складають у них від 31% у польській до 
58% у російській [Трубачев 1957, 67];  

• спільнослов'янських слів у російському словнику 
вчений нарахував понад 3200 (30% словника);  

• з 11 тис. загальновживаних слів російської мови 
спільними тільки з українською і білоруською мовами 
є лише 72 слова (0,65% словника) [Трубачев, 1957, 
67]: такими є справжні масштаби і фактичний 
результат діалектних контактів у Київській Русі;  

• серед 11 тис. слів етимологічного словника російської 
мови М. Фасмера виключно російських слів – 93 
(0,9% словника): це і є неологізми XVIII-XIX ст. 
(переважно слова М.Ломоносова і М.Карамзіна) 
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