
Додаток 1 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 27.12.2017 № 412 

 

Інформація  

про наукову та науково-технічну діяльність факультету/інституту 

кафедри загальної та прикладної лінгвістики за І півріччя 2018 року 

 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

факультету/інституту ______за І півріччя 2018 року 

а) коротка довідка про факультет/інститут 

б) науково-педагогічні кадри  

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

Категорії 

робіт 

2015 2016 2017 2018 

к-сть 

од. 

тис. 

гривен

ь 

к-сть 

од. 

тис. 

гривен

ь 

к-сть од. тис. 

гриве

нь 

к-сть 

од. 

тис. 

гривень 

Фундаментальні         

Прикладні          

Госпдоговірні          

г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій; 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими 

напрямами, перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-

технічну діяльність )* 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2018 році дослідженнями і розробками, 

які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то 

зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались 

за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг 

фінансування за повний період, зокрема на 2018 рік; коротко описати одержаний науковий 

результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування); 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування 

за повний період, зокрема на 2018 рік; коротко описати одержаний науковий результат, 

його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування); 

Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, 

журналістика. 

На кафедрі виконується науково-дослідницька тема: «Структурно-

семантичні особливості дискурсу: лінгвістичний, лінгводидактичний, 

культурологічний аспекти». Розпочато ІІІ етап виконання. 

Виконавці: викладачі кафедри у складі доц. Бабій Ю. Б., доц. 

Желязкової В. В., доц. Каленюк С. О., ст. викладача Мікрюкової К. О., доц. 

Олексюк О. М., доц. Садової Г. Ю. 

Науковий керівник: д. філол. н., проф. Коч Наталя Володимирівна. 



Новизна роботи: у роботі вперше системно (комплексно) описуються 

структурно-семантичні особливості різножанрових дискурсів у лінгвістичному, 

лінгводидактичному і  культурологічному аспектах. 

Дослідження проблем дискурсології є перспективним. Результати мають 

важливе значення для теорії та практики дискурсології – сучасної мовознавчої 

дисципліни. Значимість проекту зумовлена складністю проблематики в межах 

дискурсології та інших інтегрованих дисциплін. Результати дослідження 

використані для вдосконалення лекційних курсів, що читаються викладачами 

кафедри загальної та прикладної лінгвістики, а також для оновлення циклів 

практичних робіт. 

Під керівництвом автора проекту у межах наукової теми завершилися 

наукові дослідження магістрів (Гарбарець Т. В. «Лексико-семантичні групи слів 

у фентезійних творах Генрі Лайон ОЛДІ»; Грушко Т. С. «Дискурсивна практика 

неправдивого повідомлення в лінгвокультурі Київської Русі»; Стефанюк А. В. 

«Динаміка формування маскулінних і фемінних мовообразів у художньому 

дискурсі»; Ткачова М. О. «Мовна об’єктивація концепту СОВІСТЬ в 

українській картині світу»; Чуліба В. О. «Прецедентність текстів українського 

постмодернізму (на матеріалі романів Ю. Андруховича))» та дипломні роботи 

спеціалістів (Волкова А. І. «Базові культурні концепти християнської та 

ісламської картин світу»; Ринжук І. В. «Засоби репрезентації концепту ВІЙНА 

в сучасних ЗМІ»). 

Почато роботу над науково-дослідницькими проектами у межах 

кафедральної теми (521 група): Кірєєва С. Д., Вокальчук А. О., Кривошея В. О. 

 
 

ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами закладу вищої освіти або 

наукової установи (відповідно до таблиці, тільки ті, на які є акти впровадження або 

договори):  

 

№

 

з/

п 

Назва та 

автори розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадженн

я 

Практичні 

результати, 

які отримано 

закладом 

вищої освіти 

/науковою 

установою 

від 

впровадженн

я 

(обладнанн

я, обсяг 

отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи тощо) 



1 «Структурно-

семантичні 

особливості 

дискурсу: 

лінгвістичний, 

лінгводидактични

й, 

культурологічний 

аспекти».  

Автори: доц. Бабій 

Ю. Б., доц. 

Желязкової В. В., 

доц. 

Каленюк С. О., ст. 

викладача 

Мікрюкової К. О., 

доц. Олексюк 

О. М., доц. 

Садової Г. Ю. 

Бібліотека виступає 

концентром для 

впровадження 

наукових результатів 

кафедральної теми. 

Бібліотека 

розповсюджує 

основні інтенції 

сучасних підходів до 

дискурсу. Продукти 

наукової діяльності 

колективу кафедри 

мають вільний 

доступ через Open 

Area System, 

ResearchBib, 

Scientific Indexing 

Services та 

SprintKnowledge.  

Центральна 

міська 

бібліотека ім. 

М. Л. Кропивни

цького ЦБС для 

дорослих м. 

Миколаєва (м. 

Миколаїв, вул. 

Потьомкінська, 

143 А) 

1 лютого  

2018 р. 

Результати 

впровадження 

використовую

ться в 

практичній 

діяльності 

бібліотеки. 

Фонд 

поповнено 

науковими та 

навчально-

методичними 

виданнями 

кафедри. 

 

 

Розробки, які  упроваджено  в  межах  навчального закладу: 

№ 

з/

п 

Назва розробки (методики, 

технології, лабораторного 

практикуму, спецкурсу, 

факультативу, навчального 

посібника, методичних 

рекомендацій тощо) 

автори розробки, назва кафедри 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

продукту; переваги над 

аналогами (теоретична 

новизна) 

Напрям підготовки, 

спеціальність, назва 

навчальної дисципліни 

Дата акту 

(довідки) 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримані від 

впровадження 

 

1 Оновлені НМК з 

дисципліни 

«Інтеркультурна 

комунікація». 

Автор розробки: 

Коч Н. В. 

Кафедра загальної та 

прикладної лінгвістики. 

 035 Філологія. 035.10 

Прикладна 

лінгвістика.  

05.02.2018 Значимість 

проекту 

зумовлена 

складністю 

проблематики 

в межах 

інтегрованих 

дисциплін. 

Результати 

дослідження 

використані 

для 

вдосконалення 

лекційних 

курсів, що 

читаються 

викладачами 

кафедри 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, а 

також для 

оновлення 

циклів 

практичних 

робіт. 

 



2 Оновлені НМК з 

дисципліни «Сучасна 

українська літературна 

мова». 

Автор розробки: 

Каленюк С. О. 

Кафедра загальної та 

прикладної лінгвістики. 

 035 Філологія. 035.10 

Прикладна 

лінгвістика 

05.02.2018 Значимість 

проекту 

зумовлена 

складністю 

проблематики 

в межах 

інтегрованих 

дисциплін. 

Результати 

дослідження 

використані 

для 

вдосконалення 

лекційних 

курсів, що 

читаються 

викладачами 

кафедри 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, а 

також для 

оновлення 

циклів 

практичних 

робіт. 

 

 Оновлені НМК з 

дисципліни 

«Нейролінгвістика та 

патопсихолінгвістика». 

Автор розробки: 

Олексюк О. М. 

Кафедра загальної та 

прикладної лінгвістики. 

 035 Філологія. 035.10 

Прикладна 

лінгвістика 

05.02.2018 Значимість 

проекту 

зумовлена 

складністю 

проблематики 

в межах 

інтегрованих 

дисциплін. 

Результати 

дослідження 

використані 

для 

вдосконалення 

лекційних 

курсів, що 

читаються 

викладачами 

кафедри 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, а 

також для 

оновлення 

циклів 

практичних 

робіт. 

 

 Оновлені НМК з 

дисципліни «Сучасна 

російська літературна 

 035 Філологія. 035.10 

Прикладна 

лінгвістика 

05.02.2018 Значимість 

проекту 

зумовлена 



мова». 

Автор розробки: 

Садова Г. Ю. 

Кафедра загальної та 

прикладної лінгвістики. 

складністю 

проблематики 

в межах 

інтегрованих 

дисциплін. 

Результати 

дослідження 

використані 

для 

вдосконалення 

лекційних 

курсів, що 

читаються 

викладачами 

кафедри 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, а 

також для 

оновлення 

циклів 

практичних 

робіт. 

 

 Оновлені НМК з 

дисципліни «Прикладна 

лінгвістика». 

Автор розробки: 

Бабій Ю. Б.  

Кафедра загальної та 

прикладної лінгвістики. 

 035 Філологія. 035.10 

Прикладна 

лінгвістика 

05.02.2018 Значимість 

проекту 

зумовлена 

складністю 

проблематики 

в межах 

інтегрованих 

дисциплін. 

Результати 

дослідження 

використані 

для 

вдосконалення 

лекційних 

курсів, що 

читаються 

викладачами 

кафедри 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, а 

також для 

оновлення 

циклів 

практичних 

робіт. 

 

 Оновлені НМК з 

дисципліни «Загальна та 

прикладна семантика». 

Автор розробки: 

Желязкова В. В. 

Кафедра загальної та 

 035 Філологія. 035.10 

Прикладна 

лінгвістика 

05.02.2018 Значимість 

проекту 

зумовлена 

складністю 

проблематики 

в межах 



прикладної лінгвістики. інтегрованих 

дисциплін. 

Результати 

дослідження 

використані 

для 

вдосконалення 

лекційних 

курсів, що 

читаються 

викладачами 

кафедри 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, а 

також для 

оновлення 

циклів 

практичних 

робіт. 

 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, 

Web of Science): 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

Статті 

1 Олексюк О. М.  Mykolaiv language situation in 

conditions of social bilingualism 
Advanced education. – 

Kyiv, 2018 
 

         V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо – до 7 рядків).  

На кафедрі загальної та прикладної лінгвістики протягом І півріччя 

2018 р. функціонували такі студентські наукові проблемні групи: 

Актуальні проблеми діахронної когнітивної лінгвістики (д.філол.н., проф. 

Коч Н. В.); 

Лінгвістична ситуація в системі рекламного дискурсу (к.філол.н., доц. 

Бабій Ю. Б.); 

Сучасні напрями лінгвістики (к.філол.н., доц. Желязкова В. В.) 

Актуальні проблеми сучасного мовознавства (к.філол.н., доц. 

Каленюк С. О.) 



Етнолінгвістичний аспект досліджень із прикладної семантики 

(к.філол.н., ст. викл. Мікрюкова К.О.). 

Прикладні аспекти дослідження соціолінгвістичних проблем (к.філол.н., 

доц. Олексюк О. М.) 

Актуальні проблеми сучасної російської мови (когнітивний аспект) 

(к.філол.н., доц. Садова Г. Ю.) 

Систематично (щомісячно) проходили засідання проблемних груп, де 

студенти знайомилися з тематикою наукових робіт, обирали тему, отримували 

консультації керівників. Наукові роботи проходили апробацію в студентській 

аудиторії. 

 
Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:  

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

закладі вищої освіти 

або науковій установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у 

закладі вищої освіти 

або науковій 

установі після 

закінчення 

аспірантури 

2018 64 

85% 

1  

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки. 

VI. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків). 

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового 

співробітництва: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку)  

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання 

науково-дослідних робіт або отримано гранти): 

 

Країна-

партнер (за 

алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Республіка 

Білорусь 

Гомельський 

державний 

університет 

імені 

Франциска 

Проведення 

спільних 

наукових 

досліджень; 

обмін досвідом; 

Угода про 

міжнародну 

співпрацю від 

10.12.2013 р. 

Термін дії 5 

Участь у Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції студентів та 

молодих учених 

«Антропоцентрична 



Скорини організація та 

проведення 

спільних 

наукових 

заходів 

років. скерованість сучасної 

наукової лінгвістичної 

парадигми»: 
1. МЕСЦА І РОЛЯ 

СРОДКАЎ ГРАФІКІ Ў 

ПАЭЗІІ МАКСІМА ТАНКА 

(Усава Марына Мікалаеўна, 

студентка VІ курсу заочного 

факультету Гомельського 

державного університету 

імені Франциска Скорини, 

спеціальність «Білоруська 

філологія» 

Науковий керівник – Шведова 

Зоя, Гомельський державний 

університет імені Франциска 

Скорини; ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СУЧАСНОГО 

ПОЛІТИЧНОГО 

ДИСКУРСУМірже Іванна 

Милославівна, студентка 

ІІІ курсу Бельцького 

державного університету 

імені Алеку Руссо. 

Науковий керівник – 

Ігнатенко Діана 

Анатоліївна, 

кандидат філологічних нук, 

викладач кафедри 

славістики Бельцького 

державного університету 

імені Алеку Руссо. 

 

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних  

провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність (із 

зазначенням окремо кожної бази та відповідного трафіка).  

 

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в 

УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

На кафедрі проводяться робота над темою «Структурно-семантичні 

особливості дискурсу: лінгвістичний, лінгводидактичний, культурологічний 

аспекти» (керівник  д. філол. н., проф. Коч Наталя Володимирівна, номер 

реєстрації  0П5U006770, фундаментальна). Розпочато ІІІ етап виконання. 

Викладачі кафедри у складі доц. Бабій Ю. Б., доц. Желязкової В. В., доц. 

Каленюк С. О., ст. викладача Мікрюкової К. О., доц. Олексюк О. М., доц. 

Садової Г. Ю. проводять дослідження у межах цієї теми. 



Значимість та практичне застосування: вивчення питань теми є 

перспективним – результати мають важливе значення для дискурсології – 

сучасної мовознавчої дисципліни. Значимість проекту зумовлена складністю 

проблематики в межах дискурсології та інших мовознавчих дисциплін. 

Результати дослідження використані для вдосконалення лекційних курсів, що 

читаються викладачами кафедри загального та прикладного мовознавства, а 

також для оновлення циклів практичних робіт. 
 

Х.  Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 Оновити дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою 

та мовою оригіналу) і його марка, 

фірма-виробник, країна походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і) підрозділ(и) 

для якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, 

тис. гривень 

1 2 3 4 

    

            XІ. Заключна частина 

Зауваження та пропозиції  
 

Декан факультету/керівник інституту:                                 Ініціали, прізвище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Додаток для виконання пункту ІІ додатку 1 

 

Перелік наукових напрямів 

 

1. Математика 

2. Інформатика та кібернетика 

3. Фізика 

4. Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук 

5. Хімія 

6. Охорона навколишнього середовища, науки про Землю 

7. Економічні та правові науки 

8. Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика 

9. Механіка 

10. Наукові проблеми матеріалознавства 

11. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації 

12. Енергетика та енергоефективність, технології видобутку та переробки корисних копалин, 



машинобудування та приладобудування 

13. Авіаційно-космічна техніка і транспорт 

14. Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркове господарство, ветеринарії, харчових 

технологій та промислової біотехнології 

15. Технології будівництва, дизайн, архітектура 
 

 


