

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
про виконання НДР 
за І півріччя 2019–2020 н.р.
(характер НДР: фундаментальна)
1. Тема НДР: Мовна репрезентативність національної картини світу: лінгвокогнітивний, лінгвокультурний та комунікативний аспекти
2. Керівник НДР: Коч Наталя Володимирівна(ПІБ)
3. Номер державноїреєстрації НДР: 0119U001552
4.Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
5.Терміни виконання: початок – 2019 р., закінчення – 2021р.
6.Короткий зміст запиту(до 40 рядків тексту): 
Об’єкт дослідження: лінгвоконцептуальна, лінгвокультурологічна та комунікативна специфіка національної картини світу в мовному відображенні.
Предмет дослідження: мовні одиниці як репрезентанти національної картини світу.
Фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект: парадигмальність сучасної лінгвістики, що виявляється на рівні експансіонізму як загальної тенденції розвитку сучасної науки (формування нових наукових напрямів, опосередковано пов'язаних з лінгвістикою (лінгвоконцептологія, лінгвокультурологія, соціолінгвістика, психолінгвістика, нейролінгвістика, етнолінгвістика та ін.) та антропоцентризму як особливого принципу дослідження, що сприяє вивченню таких базових проблем, як «людина в мові» і «мова в людині».
Актуальність та значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці:
Складність проблематики сучасної лінгвістики визначає відсутність (а іноді й принципову неможливість) їх однозначного рішення; різноманіття пропонованих відповідей дає підставу для дискусій, стимулює до пошуку свого варіанту відповіді на поставлене запитання. Актуальність дослідження зумовлена недостатньою вивченістю проблеми поліпарадигмальності лінгвістики, яка інтегрує в собі знання різних наукових напрямів, генеруючи нове знання, що потребує ретельного дослідження. На сьогодні відсутні комплексні дослідження національних картин світу, що узагальнюють досягнення лінгвоконцептології, лінгвокультурології та комунікативної лінгвістики з цього питання.
Дослідження питань мовної репрезентативності картин світу перспективне, оскільки його результати мають важливе значення для теорії лінгвістичної концептології, лінгвокультурології та комунікативної лінгвістики. Поставлена фундаментальна проблема (парадигмальність сучасної лінгвістики) визначає необхідність вивчення національної мови як специфічної форми пізнання дійсності та інструменту формування колективної ментальності. Комплексний методологічний підхід (із врахуванням трьох аспектів) дозволяє установити єдиний континуум «мова (мовлення) – мислення – (національна) культура». Проект відкриває перспективи для порівняння національних картин світу, представлених різними мовами з урахуванням особливостей їхнього культурного й хронологічного функціонування.

7.Опис процесу наукового дослідження(40–50 рядків тексту):



Номер етапу
Назва етапу
згідно з технічним завданням
Заплановані
результати етапу
Отримані результати етапу
І етап (І семестр 2019–2020 н.р.)
Мовна репрезентативність національної картини світу в лінгвокогнітивному аспекті.
уведення в коло сучасних наукових напрямів гуманітарного циклу навчальної дисципліни «Діахронна лінгвоконцептологія»;
	систематизація базових концептів рекламного політичного дискурсу;
	розробка та апробація концепції аналізу семіотичних знаків художнього дискурсу за допомогою методів когнітивної лінгвістики;
	упорядкування та опис концептосфер соціально-професійних дискурсів.
	визначено формулу розвитку успішної передвиборчої кампанії на основі передвиборчих програм та корпусу слоганів кандидатів у президенти політичної кампанії 2014 / 2019 рр.;
	розроблено модель дієвого рекламного політичного тексту на основі базових політичних концептів, описано шляхи використання когнітивної семантики дієслова задля вдалої сугестії політичної реклами на реципієнта;
	встановлено й обґрунтовано актуальні та пасивні ознаки концепту «чесність», що належить до телеонімного типу;
	визначено й проаналізовано випадки повного та неповного володіння змістом слова носіями мови на прикладі фразеологізмів, у яких актуалізуються значення концепту «палець»;
	розпочато роботу над створенням моделей концептополів із представленням у них актуальних концептів для соціальних, вікових і гендерних груп української лінгвоспільноти, зокрема шляхом відповідного аналізу художнього дискурсу

8.Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів, отриманих у І півріччі 2019–2020 н. р.
Вперше в результаті аналізу політичного дискурсу описано щляхи вербалізації концепту «реформа», обґрунтовано когнітивну природу акцентної системи дієслівних домінант, що формують сугестивний потенціал сучасних політичних текстів, репрезентовано показники семантичної близькості та визначено формулу розвитку успішної передвиборчої кампанії на основі аналізу політичних слоганів та ключових вербальних маркерів політичної кампанії 2014-2019 рр.
Значимість результатів дослідження полягає в можливості подальшого вивчення різних когнітивних репрезентантів з метою визначення їх ролі у формуванні якісних дискурсивних практик.(Бабій)
Вперше в цій роботі систематизовано концепти теонімного типу, оптимізовано існуючі класифікації концептів до різних типів інституційних дискурсів. Матеріали роботи є потенційним внеском у такі галузі лінгвістики, як когнітивна лінгвістика, лінгвокудьтурологія, етнолвнгвістика. Почасти теоретичні узагальнення та висновки можуть прислужитися для компаративної лінгвістики, лінгвосеміотики та сугестивної лінгвістики.  (Каленюк)

10. Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень в даній галузі (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) 
11. Практична цінність результатів НДР ( результати впровадження протягом І семестру 2019–2020 н.р.)
Результати досліджень мають практичне значення: використовуються у процесі читання курсів «Комунікативна лінгвістика», «Лінгвоконцептологія», «Лінгвокультурологія», «PR-технології в системі комунікації» 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 навчальному процесі:
	використання для вдосконалення лекційних курсів та оновлення циклів практичних робіт з дисциплін «Комунікативна лінгвістика», «Лінгвоконцептологія», «Лінгвокультурологія», «PR-технології в системі комунікації».
	виконання під керівництвом учасників проекту магістерських кваліфікаційних робіт (Герасимюк Л.П. «Лінгвокультурема у творах Л. Дереша: семіотична типологія», Григор`єва Д.В. «Лінгвокультурний типаж «козак» в українській лінгвокультурі», Книш Д. В. «Комунікативна детермінованість сучасного політичного дискурсу», Мялик П.П. «Сучасна мовна ситуація у молодіжному середовищі м. Миколаєва», Руденко А.В. «Вербалізація понять правової концептосфери в українській картині світу», Савчук Л.О. «Лінгвокультурне моделювання регулятивних концептів української національної картини світу», Шувалова О. О. «Вокативи як репрезентанти мовної картини світу української мови: соціолінгвістичний аспект (на матеріалі Інтернет сайтів)», Григоренко Г. А. «Агороніми України в семіотичному вимірі», Нефьодов Денис Олегович «Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі поч. ХХ ст.»).



13. Результативність виконання науково-дослідної роботи
№ з/п


Критерії



Заплановано
(відповідно
до запиту)
Виконано
(за резуль-татами НДР)
%
вико-нання


кількість
кількість
%
1.
Публікаціїколективувиконавців 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 виданьУкраїни.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.
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. 


5







–


6







3


100%


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.





























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.



–



9



100%
4.
Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених 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 І півріччі 2019–2020 н.р.)

Навчальні посібники:
1. Каленюк С. О. Сучасна українська літературна мова: навчальний посібник. СПД Румянцева – Миколаїв, 2019. – 150 с.
Статті:
Бабій Ю.Б., Савчук Л.О. Дистрибутивність сучасного політичного дискурсу (на основі векторної моделі WORD2VEC WORD embendding АРМ НДК) // Записки з українського мовознавства : Вип. 26 : Зб. наук. праць = Opera in linguistica ukrainiana / гол. ред . Т.Ю  Ковалевська. – Одеса : ПолиПринт, 2019. С. 279-285
Бабій Ю. Б., Стоянова А. А. Національно-специфічні засоби вербалізації концепту реформа в українській лінгвокультурі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип. 41., Ізмаїл – 2019. – С. 6-15
	Желязкова В. В. Геортоніми в сучасній українській мові: семіотичний ракурс студіювання / В. В. Желязкова // Науковий вісник Херсонського державного університету: серія «Лінгвістика». – Херсон: Херсонський державний університет, 2019. – Вип. 36 – С. 180-185.
Каленюк С. О., Савчук Л. О. Етнолінгвістичні особливості фразеологізмів із символічним компонентом «палець» // Молодий вчений. – № 4.3 (68.3) квітень, 2019. –  С. 68–72.
	Коч Н. В. Лінгвокультурний типаж: досвід теоретичного та методологічного дослідження // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 3 Ч. 2., 2019. С. 6–12.
	Феномен телесности в древнерусской лингвокультуре (концептуально-метафорический аспект исследования) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – № 41
Інші публікації:
Желязкова В. В. Лінгвосеміотичне навантаження знаків-символів у повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" // Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень6 Міжнародна науково-практична конференція, 2019. – Одеса: Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень". – С. 10-13
	Желязкова В. В. Таксонімія ергонімів Миколаївської рбласті: семіотичний підхід // Філологія та лінгвістика у сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – С. 79-82
	Желязкова В. В. Знаки-індекси у романі В. Шкляра "Чорний ворон" як маркери національної мовної картини світу International scientific and practical conference "Research of different directions of development of philological sciences in ukraine and EU": conference proceedings, 2019. Baia Mare: Izdenieciba "Baltija Publishing". – P.107-110
Авторські свідоцтва:
№
Номер патенту чи авторського свідоцтва, дата видачі
Назва 
Автори
	

№ 88959 від 27.05.2019 р.
Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний аспекти: колективна монографія 
Бабій Ю. Б., Желязкова В. В., Каленюк С. О., Коч Н. В., Олексюк О. М., Садова Г. Ю.
	

№ 93216 від 18.10.2019 р.
Форми та засоби діагностики самостійної роботи із циклу формування базових компетентностей студентів спеціальності 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика: навчально-методичні рекомендації 
Ю. Б. Бабій, С. О. Каленюк

№ 93218 від 18.10.2019 р.
Методичні рекомендації «Контрольні роботи з методики навчання української мови в школі».
Василькова Н.І.
	

№ 93219 від 18.10.2019 р.
Курсові роботи з методики навчання української мови в середніх загальноосвітніх. Навчально-методичний посібник  для студентів філологічних факультетів педагогічних університетів та інститутів
Василькова Н.І.
	

№ 93345 від 23.10.2019 р.
Семіотика: навчально-методичні рекомендації
Желязкова В.В.
	

№ 93346 від 23.10.2019 р.
Риторика та спічрайтинг: навчально-методичні рекомендації
Желязкова В.В.
	

№ 93344 від 23.10.2019 р.
Формування базових компетентностей студентів спеціальності 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика: навчально-методичні рекомендації до самостійної роботи
Бабій Ю. Б., Желязкова В. В., Каленюк С. О., Коч Н. В.
	

№ 93217 від 18.10.19 р.
Методичні вказівки до проведення мовленнєвої практики
Каленюк С. О.
	

№ 93220 від 18.10.19 р.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни "Українська мови (за професійним спрямуванням)"
Каленюк С. О.
15. Стислий умотивований висновок про стан виконання заключного етапу НДР у І півріччі 2019-2020 н.р. (відповідно до запланованого)
Висновок керівника про виконання І етапу дослідження:


Керівник роботи:
Коч Наталя Володимирівна



