
Додаток 1 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського  
від 11.11.2016 р. № 490 

 

Форма тематичного плану НДР на 2018 р. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Реєстрацій

ний номер 

Фундамен

тальна чи 

прикладна 

Науковий 

керівник 
Виконавці 

Термін 

викона

ння 

Очікуваний результат і 

його форми 

 

Замовник. 

Перспективи 

впровадження 

 Структурно-

семантичні 

особливості 

дискурсу: 

лінгвістичний 

лінгводидактичний, 

культурологічний 

аспекти 

0П5U006

770 

Фундаме

нтальна 

Коч Наталя 

Володимирівна 

Абламська О. В. 

Садова Г. Ю. 

Мікрюкова К. О. 

Олексюк О. М. 

Желязкова В. В. 

Каленюк С. О. 

Бабій Ю. Б. 

з 2015 р. 

по 

2018 р. 

Концепція опису 

дискурсивних практик. 

Форми результатів: статті 

у фахових виданнях та 

статті з накометричним 

індексом, колективна 

монографія, посібники, 

методичні рекомендації 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського 

 

Матеріали дослідження 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій 

громадських відноси та 

реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 

комунікацій; Теорія і 

практика комунікації, 

Семіотика. 

 

ІІІ етап 

(завершальний) 

Дискурсивний 

підхід до роботи 

над текстом у 

системі мовної 

підготовки 

студентів 

  

Коч Наталя 

Володимирівна 

 2018 р. Модель мовної 

поведінки в 

ретроспекції (на 

матеріалі пам'яток 

східнослов’янської 

писемності). 

Форми – участь у 

конференціях 

МНУ імені 

В.О. Сухомлинського; 
Херсонський державний 

університет 

 Матеріали 

дослідження наукової 

кафедральної теми 

будуть включені до 



міжнародного та 

всеукраїнського рівнів 

(березень – КДУ імені 

Винниченка; квітень – 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського); 

Публікація статей у 

виданнях із 

наукометричним 

індексом: 

Особливості мовної 

репрезентації гендеру в 

художньому дискурсі. 

Мовні засоби організації 

фонових знань у дискурсі 

влади. 

Публікація статті у 

колективній монографії: 

Проблема національної 

ідентичності в 

полікультурному 

дискурсі. 

Підготовка проекту 

«Етнонаціональна 

ідентичність у контексті 

міжкультурної 

комунікації» 

Підготовка інноваційних 

проектів, статей, 

доповідей на 

конференцію 

магістрантів (521 гр.). 

складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій 

громадських відноси та 

реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 

комунікацій; 

Міжкультурна 

комунікація та ін. 

 

 

   

Желязкова 

Вікторія 

Валеріївна 

2018 р. Система знакових 

репрезентантів 

персонального та 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського;
Херсонський державний 

університет 



інституційного 

дискурсів.1.Ергоніміка 

Миколаївщини: 

лінгвосеміотичне 

прочитання. 

2.Кольороніми у текстах 

миколаївських поетів: 

лінгвосеміотичний вимір. 

Публікація статей у 

виданнях із 

наукометричним 

індексом. 

участь у конференціях 

міжнародного та 

всеукраїнського рівнів -- 

квітень – МНУ імені 

В. О. Сухомлинського. 

Матеріали дослідження 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій 

громадських відноси та 

реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 

комунікацій; Теорія і 

практика комунікації, 

Семіотика. 

 

 

   

Мікрюкова 

Катерина 

Олександрівна 

2018 р. Модель лексико-

семантичного поля 

«місто» в художньому 

дискурсі письменників-

посмодерністів. 

Стилістичні функції 

лексико 

-семантичного поля 

«місто» в  

художньому дискурсі 

українських 

письменників - 

постмодерністів; 

Прикметникові 

дистрибутивні моделі 

лексеми «місто» в  

художньому дискурсі 

українських 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського; 
Одеський національний 

університет імені 

І. І. Мечникова 

Матеріали дослідження 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій 

громадських відноси та 

реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 

комунікацій; Теорія і 

практика комунікації, 

Семіотика. 



постмодерністів; 

Номінативні 

дистрибутивні моделі 

лексеми «місто» в 

художній  

прозі постмодерністів. 

Форма – публікація 

статей (1 – у виданні з 

наукометричним 

індексом, участь у 

конференціях 

міжнародного та 

всеукраїнського рівнів -- 

квітень – МНУ імені 

В. О. Сухомлинського). 

 

 

   

Каленюк 

Світлана 

Олександрівна 

2018 р. Когнітивна 

мікромодель 

персонального та 

інституційного 

дискурсів.Функціонуван

ня спортивної лексики у 

мові ЗМІ; Лексико-

семантична класифікація 

реліогем у художньому 

дискурсі Ганни Король. 

 Форма – публікація 

статей у виданні з 

наукометричним 

індексом; участь у 

конференціях 

міжнародного та 

всеукраїнського рівнів -- 

квітень – МНУ імені 

В. О. Сухомлинського) 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського; 
Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка; 

Херсонський державний 

університет 

Матеріали дослідження 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій 

громадських відноси та 

реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 

комунікацій; Теорія і 

практика комунікації, 

Семіотика. 



 

 

   

Бабій Юлія 

Борисівна 

2018 р. Алгоритм 

використання 

інтимізованих засобіву 

рекламному дискурсі 

Півдня України. 

Поширені способи 

інтимізації в системі 

рекламного дискурсу. 

Форма – публікація 

статей (1 – у виданні з 

наукометричним 

індексом, участь у 

конференціях). 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського; 
Одеський національний 

університет імені 

І. І. Мечникова 

Матеріали дослідження 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій 

громадських відноси та 

реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 

комунікацій; Теорія і 

практика комунікації, 

Семіотика. 

 

 

   

Садова Ганна 

Юріївна 

2018 р. Компаративна 

мікромодель світу в 

поетичному дискурсі. 

Робота над напрямом: 

лінгвістичний аналіз 

дискурсів письменників 

Миколаївщини та їхньої 

проекції на стилістичні 

ресурси російської 

літературної мови. 

Компаративная модель 

мира в идеостиле А. 

Сурова. 

участь у конференціях 

міжнародного та 

всеукраїнського рівнів -- 

квітень – МНУ імені 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського; 
Херсонський державний 

університет 

Матеріали дослідження 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій 

громадських відноси та 

реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 

комунікацій; Теорія і 

практика комунікації, 



В. О. Сухомлинського). Семіотика. 

 

 

   

Олексюк Олеся 

Миколаївна 

 

 

 

2018 р. Нейролінгвальні 

маркери впливу 

рекламних текстів на 

базі Мілтон-

модельноїідентифікації. 

Нейролінгвістичні 

маркери рекламного 

дискурсу 

Публікація статті у 

виданнях із 

наукометричним 

індексом 

Форми – участь у 

конференціях 

міжнародного та 

всеукраїнського рівнів -- 

квітень – МНУ імені 

В. О. Сухомлинського). 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського; 
Одеський національний 

університет імені 

І. І. Мечникова 

Матеріали дослідження 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій 

громадських відноси та 

реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 

комунікацій; Теорія і 

практика комунікації, 

Семіотика. 

 

 

   

Абламська 

Олена Василівна 

 Модель складання 

концепту в художньому 

творі 

Концепт «Вітчизна» в 

поетичному дискурсі 

Марка Лисянського 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського; 
Херсонський державний 

університет 

Матеріали дослідження 

наукової кафедральної 

теми будуть включені 

до складу дисциплін 

кафедри: Мовні 

технологій 

громадських відноси та 

реклами; 

Дискурсологія; 

Лінгвоконцептологія; 

PR технології в системі 



комунікацій; Теорія і 

практика комунікації, 

Семіотика. 

 

 

Науковий керівник                  Коч Н. В. 

 

 

 


