
 

Додаток 4 до наказу 

 МНУ імені В. О. Сухомлинського 

№ 166 від 18.05.2018 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

про виконання НДР  

за 2018рік 

(характер НДР: фундаментальна) 

1. Тема НДР: Структурно-семантичні особливості дискурсу: 

лінгвістичний, лінгводидактичний, культурологічний аспекти 

2. Керівник НДР: Коч Наталя Володимирівна(ПІБ) 

3. Номер державноїреєстрації НДР: 0П5U006770 

4.Назва вищого навчального закладу, наукової установи: 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

5.Терміни виконання:початок – 2015 р., закінчення – 2018 р. 

6.Короткий змістзапиту(до 40 рядків тексту):  

 - предмет дослідження 

структурна організація, семантика і функціональна природа 

різножанрових дискурсів; 

- об'єкт дослідження 

різножанрові дискурси; 

 -мета науково-дослідноїроботи 

опис структурно-семантичних особливостей дискурсу у лінгвістичному, 

лінгводидактичномуі  культурологічному аспектах; 

 - основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для 

досягнення мети: 



- проаналізувати механізми (концептуальні моделі) кореляції 

мислення та мови у контексті конкретного культурного дискурсу; 

- визначити особливості категоризації та концептуалізації фрагментів 

дійсності в концептуально-мовних картинах світу; 

- розробити методику опису ключових культурних концептів, 

презентованих концептоутворювальними номінаціями, що зафіксовані в 

пам’ятках писемності східних слов’ян ХІ–ХVII ст.; 

- репрезентувати дискурс української преси початку ХХІ ст. як 

оновлений соціокультурний феномен на тлі соціальної динаміки;  

- описати особливості художнього дискурсу на матеріалі творчості 

поетів Миколаївщини; 

- проаналізувати структурно-семантичні особливості 

публіцистичного дискурсу початку ХХІ ст. та їхню проекцію на стилістичні 

ресурси сучасної української літературної мови; 

- виявити та систематизувати мовні засоби розбудови образу 

національного простору через лінгвокультурний дискурс; 

- визначити лінгводидактичні засади вивчення тексту (дискурсу) в 

практиці мовної освіти в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; 

- описати дискурсивний підхід до роботи над текстом у системі 

мовленнєвої підготовки; 

- дослідити закономірності та принципи роботи над текстом 

(дискурсом) у загальноосвітній та вищій школах;  

- розробити методичні рекомендації до роботи над текстом 

(дискурсом) з метою розвитку мовної особистості учнів (студентів) у проспекції 

мовленнєвого спілкування. 

8.Опис процесу наукового дослідження(40 - 50 рядків тексту): 

Проводилося дослідження інтралінгвальних та екстралінгвальних 

чинників, що впливають на структуру та зміст різножанрових дискурсів. При 



цьому були використані методики з використанням наступних методів 

дослідження: функціонального, суть якого полягає в комунікативно-системному 

дослідженні публіцистичних, художніх та інших текстів, окресленні 

комунікативної мети й ситуації спілкування, виявленні зв’язку вживаних 

мовних одиниць із екстралінгвальними чинниками спілкування; комплексного, 

що ґрунтується на використанні результатів досліджень інших наук (соціології, 

теорії масової комунікації, маркетингу) для інтерпретації спостережуваних 

мовних фактів; описового з використанням прийомів зіставлення, узагальнення, 

інтерпретації; порівняльного аналізу мовного матеріалу; концептуального 

аналізу і з його методиками логічного аналізу концептів; 

структурно-семантичного, дискурсивного і прагматичного аналізу, елементів 

кількісного аналізу. 

На сьогодні досліджено механізми (концептуальні моделі) кореляції 

мислення та мови у контексті конкретного культурного дискурсу, визначено 

особливості категоризації та концептуалізації фрагментів дійсності в 

концептуально-мовних картинах світу, репрезентовано дискурс української 

преси початку ХХІ ст. як оновлений соціокультурний феномен на тлі соціальної 

динаміки, описано особливості художнього дискурсу на матеріалі творчості 

поетів Миколаївщини; 

На другому етапі дослідження у межах наукової теми частково реалізовано 

наступну гіпотезу: структура та зміст дискурсу залежить від зміни 

екстралінгвальних чинників у суспільстві (соціокультурнаситуація, зовнішня і 

внутрішняполітикадержавитощо). 



 

Номер 

етапу 

Назваетапу 

згідно з 

технічнимзавданням 

Заплановані 

результатиетапу 

Отриманірезультатиетапу 

ІІ Проблематика 

сучасноїдискурсології 

Розробкаконцепціїрозвитку

дискурсивних практик 

підвпливомекстралінгвальн

их та 

інтралінгвальнихчинників 

Отриманіпопереднівисновки, 

щопідтверджуютьгіпотезудосліджен

ня та 

концепціюрозвиткудискурсивних 

практик у сучасномусуспільстві. 

Висновки та результатиопубліковані 

в фаховихнауковихвиданнях та 

колективніймонографії, а 

такожвпроваджені в 

навчальнийпроцесфілологічного 

факультету. 

 

Когнітивно-лінгвістичнийаналізхудо

жніхдискурсівдавньоруськоїлітерату

ри. 

Характеристика лексичного складу 

текстівпубліцистичного дискурсу як 

основирепрезентаціїмовноїосновире

презентаціїмовноїкартинисвітуособи

стості. 

Описокремихконцептуальних сфер 

та 

визначеннязасобіввербалізаціїокрем

ихконцептосфер в 

російськіймовнійкартиніписьменникі

вМиколаївщини. 

Виявленнялексичнихінновацій. 

Аналізвизначальнихтрансформаційн

их лексико-семантичних і 

словотвірнихпроцесівпубліцистично

го дискурсу України ХХІ ст., 

спричиненихвпливомінтерлінгвальн

ихчинників. 

Концептуалізація у 

творахписьменниківМиколаївщини. 

 

 



9.Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів, 

отриманих у 2018 р. 

Наукова новизна проекту (ІІ етап) визначається тим, що в ньому вперше 

проаналізовано поетичний дискурс А. Сурова (Садова Г. Ю.), вперше описано 

аспекти реалізації комунікативних стратегій автора у мові інформаційних та 

аналітичних жанрів ЗМІ (Бабій Ю. Б.) та проаналізовано базові концепти 

культурного дискурсу ХІ-ХVІІ ст. (Коч Н. В.). 

На основі проведеного фундаментального дослідження вперше було 

зібрано і піддано науковій обробці мовний матеріал, що зафіксований у 

пам'яткахсхіднослов'янськоїписемностіперіодуіснуванняКиївськоїРусі. 

У результатів виконання ІІ етапу проекту було репрезентовано мову 

сучасної української публіцистики як оновленого соціокультурного феномену; 

описано концептуальну сферу сучасного українського публіцистичного 

дискурсу та її трансформації у зв'язку із суспільно-політичними змінами; 

комплексно проаналізовано комунікативно-прагматичні характеристики 

сучасного українського художнього дискурсу як різновиду інституційного. 

10. Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню 

досліджень в даній галузі (навести порівняння характеристик, ознак, 

властивостей, показників)  

На сьогодні (традиційно) дискурс – цезв’язний текст у контексті 

численних супровідних фонових чинників. У критичному аналізі дискурсу 

виокремлюють три концепції: 1) аналіз внутрішніх зв’язків текстів, вибору 

лексикону, просодики, граматики, а також з’ясування специфіки інтерпретації; 

2) продукт, який створюється, функціонує і споживається в суспільстві; 

3) соціальна практика, що спрямована на вивченняідеології.  

Мова інформаційних дискурсів постійно привертає увагу сучасних 

лінгвістів. У відповідних монографіях простежуються особливості розвитку 

функціональних стилів, їхньої взаємодії, співвідношення загальномовних і 



специфічних засобів у мові масової інформації ХХХХІ ст. Лексичні та 

словотвірні процеси в мові українських газет кінця ХХ ст., наприклад, 

проаналізовано в дисертаційних роботах О.А. Сербенської та О.А. Стишова. У 

російському мовознавстві різним аспектам функціонування газетної мови, її 

жанровій диференціації присвячені праці В. Г. Костомарова, А. В. Швець, 

Г. М. Васильєвої, В. М. Вакурова, І. П. Лисакової, К. І. Билінського, 

В. І. Конькова, О. М. Лазуткіної, дисертації Г. Г. Хаблак, О. В. Какоріної, 

О. І. Соколової та ін. Останнім часом з’явилися праці, у яких визначені 

особливості функціонування мови засобів масової інформації, зумовлені 

соціальною динамікою. В україністиці таких праць наразі немає, хоч українська 

газетна мова останніх десятиріч також зазнала змін під впливом 

суспільно-політичних, соціально-економічних, культурних та інших чинників. 

Як відомо, у сфері масової комунікації активно функціонує публіцистичний 

стиль мови. Як зауважують дослідники, саме зараз відбуваються головні 

процеси змін у розвитку літературної мови. Релевантними для подальшої 

науково-дослідної роботи є результати дослідження мови засобів масової 

комунікації Д. Х. Баранника, М. М. Пилинського, Л. М. Городенко, 

Л. І. Конюхової, А. І. Мамалиги, Т. А. Космеди, В. М. Корнєєва, В. В. Богатько, 

І. Я. Завальнюк та ін.  

11. Практична цінністьрезультатів НДР ( результати впровадження 

протягом 2018 р.) 

Результати досліджень мають практичне значення: використовуються у 

процесі читання курсів «Дискурсологія», «Лінгвоконцептологія», 

«Лінгвокультурологія», «Міжкультурнакомунікація», «Етнолінгвістика» тощо. 

Висновки досліджень використовуються у процесі написання дипломних і 

курсових робіт. 



12. Використання результатів у навчальному процесі (нові (оновлені) 

курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено 

(розроблено) на основі результатів НДР у 2018 р. 

У навчальному процесі: 

- використання для вдосконалення лекційних курсів та оновлення 

циклів практичних робіт з дисциплін «Прикладна лінгвістика», 

«Лінгвоконцептологія», «Дискурсологія». 

- виконання під керівництвом автора проекту магістерських 

кваліфікаційних робіт (Гарбарець Т. В. «Лексико-семантичніг рупи 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 образів у сучасній художній 

літературі»; 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 дипломного 

проектування спеціалістів (Волкова А. І. «Базові культурні концепти 

християнської та ісламської картин світу»; Ринжук І. В. «Засоби репрезентації 

концепту ВІЙНА в сучасних ЗМІ»). 

13. Результативністьвиконаннянауково-дослідноїроботи 

№ 

з/п 

 

 

Критерії 

 

 

 

Запланован

о 

(відповідно 

до запиту) 

Виконано 

(за 

резуль-татам

и НДР) 

% 

вико-

нанн

я 

кількість кількість % 

1. Публікаціїколективувиконавців 

НДР: 

1.1. Статті у журналах, що входять 

до наукометричних баз даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 



1.2. Публікації в матеріалах 

конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних. 

1.3. Статті у журналах, що 

включені до переліку наукових 

фахових виданьУкраїни. 

1.4. Публікації у матеріалах 

конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових 

виданьУкраїни. 

1.5. Монографії, опубліковані за 

рішенням Вченої ради ВНЗ 

(наукової установи). 

1.6. Підручники, навчальні 

посібники з грифом МОН України. 

1.7. Навчальні посібники без грифу 

МОН України. 

1.8. Словники, довідники.  

 

 

 

11 

 

 

24 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

24 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Підготовка наукових кадрів: 

2.1. Захищено докторських 

дисертацій за тематикою НДР. 

2.2. Подано до розгляду у 

спеціалізованувчену раду 

докторських дисертацій за 

тематикою НДР. 

2.3. Захищено кандидатських 

дисертацій за тематикою НДР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Подано до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду 

кандидатських дисертацій за 

тематикою НДР. 

2.5. Захищено магістерських робіт 

за тематикою НДР. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

3. Охоронні документи на об’єкти 

права інтелектуальної власності, 

які створено за тематикою НДР: 

3.1. Отримано патентів (свідоцтв 

авторського права) України.  

3.2. Подано заявок на отримання 

патенту України.  

3.3. Отримано патентів (свідоцтв 

авторського права) інших держав.  

3.4. Подано заявок на отримання 

патенту інших держав. 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

100% 

4. Участь з оплатою у виконанні 

НДР: 

4.1. Студентів. 

4.2. Молодихучених та аспірантів. 

   

14.Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, 

словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та 

отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у 

спеціалізованувчену раду дисертацій (за матеріалами досліджень за період 

виконання НДР у 2018 р.) 

Монографії:Садовая А. Ю. Компаративная модель мира в паремиях (Рукопис 

4 д.а.). 

 



Навчальніпосібники: 

1.  

Статті: 

Коч Н. В.  

1. Каленюк С. О. Лексико-семантична класифікація релігіогем у художньому 

дискурсі Ганни Король / С. О. Каленюк // Наукові праці 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: 

Філологічні науки. Вип. 44. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 
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