
Секція  Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні 
комунікації 

П Р О Е К Т  
Фундаментального дослідження  

Назва проекту:  Лексико-семантичні та етнокультурологічні особливості 

мовних одиниць у контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі 

німецької та української мов) 

Строки виконання (3 роки): з 2017 по 2020   

 

1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків) 

Наукова тема присвячена комплексному дослідженню лексико-

семантичних та етнокультурологічних особливостей мовних одиниць 

німецької та української мов в аспекті міжкультурної комунікації. Робота 

скерована на створення моделі зіставного дослідження мовних одиниць з 

урахуванням як внутрішньомовних законів зазначених мов, так і 

екстралінгвістичних факторів, що слугують квінтесенцією процесу 

міжкультурної комунікації. 

Одним із пріоритетних напрямів сучасної лінгвістики є дослідження 

формальної і змістової сторони мовних одиниць, здійснювані в руслі 

проблем номінації, семантики і в проекції на носія мови – народ. Лінгвістика 

нового часу активно вивчає взаємодію і взаємозв’язок ментальності як 

структури колективної свідомості певного етносу та мовної системи як плану 

вираження першої. Культура, як і мова, є формою свідомості, що відображає 

світогляд людини. Зв'язок лінгвістики із національними культурами 

незмінний. Дослідження взаємозв'язку мови і культури набуває нового 

ракурсу розгляду у зв'язку з вивченням картини світу і, зокрема, мовної 

картини світу. Мова – це знакова система, де зафіксована не тільки 

реальність, але і символічний всесвіт. 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків) 

- Об’єкт дослідження: об’єктом дослідження виступають мовні одиниці 

німецької та української мов. 



- Предмет дослідження: лексико-семантичні та етнокультурологічні 

особливості мовних одиниць. 

- Опис проблеми, що вирішується:  Наукова проблема, що 

досліджується передбачає аналіз мовних одиниць в лексико-семантичному та 

етнокультурологічному аспектах в контексті міжкультурної комунікації.  

- Актуальність проблеми зумовлено поєднанням лексико-семантичних 

та етнолінгвістичних особливостей мовних одиниць досліджень тексту у 

мовній картині світу, оскільки проблема глибинних зв'язків між мовою й 

етносом, мовою і національною ментальністю є невичерпною для 

лінгвістики. На перше місце виносяться проблеми, пов’язані із живим 

функціонуванням мови, її значенням у розбудові концептуальної картини 

світу, нагромадженні досвіду етносу та символізації реалій на 

етнокультурному тлі. З огляду на ці аспекти, лексико-семантичні та 

етнолінгвістичні дослідження покликані означити, яким чином індивід 

сприймає та осмислює реальний світ через призму своєї мови, яка є 

відображенням реального світу у свідомості та відчуттях, тобто в 

ірреальному, внутрішньому світі людини. Важливим завданням 

етнолінгвістичних студій постає окреслення механізмів концептуалізації 

довкілля у мові та свідомості людини та творення моделі світу, у 

відповідності з якою індивід організовує свою мовну та мислительну 

діяльність. Така етномовна модель світу відображається у специфічних 

варіантах світосприйняття, зафіксованих у мові в етнокультурних смислах 

тих чи тих національно-маркованих мовних одиниць. 

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків) 

Основна мета дослідження: здійснити лексично-семантичний аналіз мовних 

одиниць, виявити найхарактерніші етнолінгвістичні зміни в німецькій та 

українській мовах.  

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- з’ясувати теоретичні засади вивчення лексико-семантичних процесів у 

лінгвістиці; 



- визначити чинники, які зумовлюють зміни у лексико-семантичній 

системі мовних  одиниць у розрізі міжкульрної комунікації; 

- систематизувати та розширити теоретичні знання у новітніх напрямах 

дослідження сучасного мовознавства, у галузі комунікативної лінгвістики 

та лінгвістики тексту;  

 - вивзначити лексико-семантичні характеристики мовних одииниць та їх 

місце у мовній картині світу; 

-  розробити алгоритм зіставного дослідження лексико-семантичних одиниць  

в аспекті міжкультурної комунікації; 

- проаналізувати етнокультурологічні особливості функціонування мовних 

одиниць на матеріалі української та німецької мов. 

4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків): 

Теоретико-методологічну базу наукового проекту становлять: ідея 

зв’язку мови й етносу (В.Гумбольдт); теорія, в якій слово досліджується в 

етнографічному контексті (О. Потебня); лінгвістичні концепції художніх 

текстів, у яких домінують: концепція композиції у лінгвостилістичному 

аспекті (Анненкова Н.М., Піхтовнікова Л.С., Різель Е.); теорія композиційно-

мовленнєвих форм (Бессмертная Н.В., Кайда Л.Г.); концепція текстових 

категорій, зокрема інформативності текстів (Арнольд І.В., Гальперин І, Р., 

Моль А.); теорія авторської мовленнєвої стратегії (Арутюнова Н.Д., Безугла 

Л.Р.); теорія текстових концептів (Карасик В.І., Приходько А.М.); теорія 

співвідношення концептуальної та мовної картин світу (М. Гайдеґґер, 

В.Топоров); структурно-типологічному (В. Калашник, І. Муромцев та ін.) 

5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ 

ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ (до 30 

рядків) 

Методи дослідження.  

Специфіка предмета дослідження визначає його методи. Використано ряд 

методів лінгвосемантичного, лінгвостилістичного та етнолінгвістичного 

аналізу: метод лінгво-філософської інтерпретацій, метод 



лінгвокраїнознавчого, етнолінгвістичного аналізу та лінгвістичного опису; 

метод функціонального та контекстуально-семантичного аналізу, метод 

лексико-асоціативного поля; метод добору й систематизації матеріалу, 

описовий метод, лінгвістичний опис мовних фактів із залученням прийомів 

структурно-семантичного та трансформаційного аналізу, історично-

порівняльний, контекстуальний (для концептуального аналізу тексту), метод 

дедукції, зіставний метод. 

6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА 

ЇХ ПЕРЕВАГИ НАД АНАЛОГАМИ (до 40 рядків) 

       Наукова новизна проекту полягає у здійсненні системного дослідження 

особливостей мовних одиниць у нерозривній єдності лексико-семантичного 

та етнолінгвістичного аспектів; у здійснені комплексного етнолінгвістичного 

аналізу мовних одиниць з урахуванням особливотей їх етнокультурної 

мотивації.   

Розробити для слухачів курсів МАН програму «Розвиток навичок 

міжкультурного спілкування у учнів старших класів». 

Отримані результати можуть бути використані в лекційних курсах зі 

стилістики німецької мови; історії німецької мови; лінгвостилістичного 

аналізу художнього тексту; історії, теорії та критики літератури країни, мова 

якої вивчається; теорії та практики інтерпретації текстів, риториці, а також у 

роботі над курсовими та магістерськими проектами. 

Розробити модель зіставного дослідження лексико-семантичних 

одиниць  німецької та українських мов в аспекті міжкультурної комунікації 

У процесі роботи над науковим проектом планується отримання таких 

наукових результатів: 

1. Видання монографії  «Стан та перспективи дослідження лексичних 

одиниць німецької та української мов в контексті міжкультурної 

комунікації», Колективна монографія, термін  -  2020 рік. 

7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 
років) 

Таблиця 1. 



Доробок авторів проекту за останні 5 років 
 Показники Кількість 

1. Публікації виконавців за тематикою НДР: 
1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 
1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз 
даних ; 
1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 
1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової 
установи); 
1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України; 
1.6 навчальні посібники без грифу МОН України; 
1.7 словники, довідники. 

  
                 
 
20 
1 
 
1 
1          

2. Підготовка наукових кадрів. 
2.1 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий 
консультант) виконавців проекту докторських дисертацій; 
2.2 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий 
керівник) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР. 

 
 
2 
 

 
8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ  ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків): 

Отримані результати можуть бути використані в лекційних курсах зі 

стилістики німецької мови; історії німецької мови; лінгвостилістичного 

аналізу художнього тексту; історії, теорії та критики літератури країни, мова 

якої вивчається; теорії та практики інтерпретації текстів, риториці, а також у 

роботі над курсовими та магістерськими проектами. 

Під час викладання лекцій для слухачів курсів МАН «Розвиток навичок 

міжкультурного спілкування у учнів старших класів». 
Таблиця 2. 

Очікувані результати 
 Показники Кільк

ість 
1. Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР: 

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 
1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз 
даних ; 
1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 
1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової 
установи); 
1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України; 
1.6 навчальні посібники без грифу МОН України; 
1.7 словники, довідники.                                                                                                                                                                             

 
5 
5 
20 
1 
 
 
1 

2. Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових 
кадрів. 

 



 Показники Кільк
ість 

2.1 захист докторських дисертацій за тематикою НДР; 
2.2 захист кандидатських дисертацій за тематикою НДР. 

 
9. ЕТАПИ РОБОТИ: 

          Таблиця 3. 
Етапи 
роботи 

Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу (зазначити конкретні 
наукові результати за етап), 
звітна документація (зазначити кількість 
запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських 
та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на 
об’єкти права інтелектуальної власності). 

1 етап 
(2017-
2018 р.) 

Лексико-семантичні аспекти 
мовних одиниць: парадигматика та 
синтагматика 

 

Характеристика лексико-семантичних 
особливостей мовних одиинць 
Статті – 10 
Магістерські роботи - 5 

2 етап 
(2018-
2019р.) 

Семантичні модифікації мовних 
одиниць німецької та 
української мов (тенденція 
раціоналізму) 

Розробка моделі  
Статті – 10 
Магістерські роботи - 5 

3 етап 
(2019-
2020р.) 

Етнолінгвістичні особливості 
міжкультурної комунікації та 
культурна глобалізація; 
проблеми аугментації та 
демінуації 

 
Статті – 10 
Мігастерські роботи – 5 
Монографія – 1  
Словник - 1 

 
10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту): 

- доктори наук 1 ; кандидати наук 4; 
- молоді вчені до 35 років 2, з них кандидатів ______,докторів________;  
- наукові працівники без ступеня 3; 
- інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________; 
- аспіранти:   ; студенти ______.           

Р а з о м : 8 
Таблиця 4. 

Виконавці проекту* 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Науковий 
ступінь 

Вчене 
звання 

Посада і місце основної 
роботи 

Вік 

1. Майстренко М.І. д.філол.н. професор Професор, кафедра 
німецької мови і 
літератури 

 76 

2. Осипов П.І. к.філол.н. доцент Доцент, кафедра 
німецької мови і 
літератури 

 70 

3 Водяна Л.В. к.філол.н. доцент Доцент, кафедра 
німецької мови і 
літератури 

 37 

4. Корнєва Н.А. к.філол.н. доцент Доцент, кафедра 
німецької мови і 
літератури 

 35 

5. Кирилюк С.В. к.філол.н. Ст.викл. Ст.викл., кафедра 
німецької мови і 
літератури 

 52 



6. Коваленко О.В.   Викладач, кафедра 
німецької мови і 
літератури 

 44 

7. Похитун Т.А.   Викладач, кафедра 
німецької мови і 
літератури 

 26 

8. 
 

Умарова А.А.   Викладач, кафедра 
німецької мови і 
літератури 

 27 

*вносяться дані про докторів та кандидатів наук, а також молодих вчених та наукових працівників без 
ступеня 
 
11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 
ПРОЕКТУ: 

- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься 
дослідження; 

- назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки; 
- наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Навчально-методичне забезпечення кафедри німецької 

німецької мови та літератури 2012 – 2016 рр. 

 (Додаток) 

 

Публікації викладачів кафедри перекладу та німецької 

філології 
Завідувач кафедри німецької мови і літератури, доктор Майстренко М.І. 

1. Міфологічно-символічне осмислення простору Шевченком // Матеріали 

міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні тенденції 

науки та освіти: дослідження германських, романських мов та 

перекладознавства»: Миколаїв, 2015. – С.195-199. 

2.Статті до «Лексикону античної словесності» (Лексикон античної 
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