
Секція (номер, назва)   

  

ЗВІТ 

за __етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 

Лексика і граматика в синхронії та діахронії 

 

1. Керівник НДР: Зелінська Оксана Юріївна 

2. Номер державної реєстрації НДР: 0116 U 000113 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

4. Терміни виконання етапу:  до 12. 2020р. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків).  

Однією із визначальних особливостей лексики як рівня мови є її тісний і 

безпосередній зв'язок з життям народу – творцем і носієм мови. Соціально-політичні 

зміни, що відбуваються у житті суспільства, відкриття і винаходи в галузі науки і техніки,  

розвиток культури, морально-етичні норми, повсякденна діяльність людей – усе це 

відображено у словах і позначено ними. Кожне слово являє собою особливий мікросвіт, в 

якому відображена часточка реальної дійсності чи відхилення від неї і є засобом 

комунікації.  

Мета дослідження – описати динаміку лексико-тематичних груп української мови в 

історичній тяглості та просторовій варіативності 

Об’єктом дослідження є лексичний рівень системи української мови на 

синхронному та діахронному зрізах.  

Предмет вивчення – семантика і прагматика лексичних засобів мови в діахронії і 

синхронії. 

Завдання науково-дослідної роботи:1) дослідити динаміку змін лексико-

семантичного рівня української мови в межах окремих сегментів лексичного масиву; 2) 

виявити особливості й умови функціонування лексичних одиниць досліджуваних 

тематичних груп на різних територіях та в різних сферах комунікації, зокрема в 

медійному, освітньому, релігійному тощо;  3) з’ясувати тенденції змін слововжитку у 

часопросторовому вимірі; 4) визначити прагматичні можливості лексичних одиниць у 

текстах різних дискурсів.  

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків)  

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків)  

Розробники науково-дослідної теми збирають емпіричну базу даних, укладають 

картотеку лексичних одиниць, які фіксують уживання лексем у писемних пам’ятках 

української мови, сучасних текстах і говірковому мовленні. Інтерпретуючи мовні факти, 

аналізують  слово як структурну одиницю лексичного рівня і як засіб комунікації. 

 Виконання теми передбачає вивчення просторової варіативності мови, що вимагає 

фіксаціії спонтанного мовлення в говірках. Науковці кафедри працюють над 

удосконаленням технології упорядкування мовної інформації. Виявлені риси оцінюють  у 

науковій парадигмі еволюції структури та функцій української мови, у зв’язках із 

загальнокультурними та суспільними процесами. 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над 

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних 

характеристик) (до 20 рядків).  

В українській лінгвістиці досі не описано лексику східно-подільських говірок, тому 

дослідження, які виконують науковці кафедри є першими науковими результатами їх 

вивчення. Досі залишається  неописаною історія формування багатьох тематичних груп 

лексики української мови,  з-поміж яких педагогічна, адміністративно-територіальна, 

становлення фразеологічної системи української мови, а також реалізація прагматичних 

функцій лексики у текстах різних дискурсів. 



9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

 

№  

з/п  
Показники  

Заплановано  

(відповідно 

до проекту),  

одиниць  

Виконано   

(за 

результатами  

НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за 

тематикою НДР:  

      

1.1.  Статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних:  

      

- Scopus   1  1  100 

- Web of Science        

- Index Copernicus   35  30  80 

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що 

входять до наукометричних баз даних Scopus 

та/або Web of Science (або Index Copernicus 

для суспільних та гуманітарних наук)*  

 0     

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України:  
 20  10  50 

з них: в журналах з особливим статусом 

(рекомендовані секціями)**  

      

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах 

доповідей та виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових  

видань України (крім тих, що увійшли до п. 

1.2.)  

 20  33  100 

1.5.  Монографії та розділи монографій, 

опубліковані за рішенням Вченої ради 

закладу вищої освіти (наукової установи)  

 1  0  0 

1.6.  Монографії та розділи монографій, 

опубліковані (або підготовлені і подані до 

друку) в іноземних видавництвах  

 0  0  0 

1.7.  Підручники, навчальні посібники України   0     

1.8.  Словники, довідники   1  1  100 

2.  Підготовка наукових кадрів:        

2.1.  Захищено докторських дисертацій за 

тематикою НДР  

 0     

2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за 

тематикою НДР  

 0     

3.  Охоронні документи на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за 

тематикою НДР:  

 2  0  0 

3.1.  Отримано патентів України     0  0 

3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір   

   0  0 

3.3.  Отримано патентів інших держав        

4.  Участь  з  оплатою  у 

 виконанні  НДР  (штатних 

одиниць/осіб):  

      

4.1.  Студентів   0     



4.2.  Молодих учених та аспірантів   0     

  
* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів 

представляти на Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  

** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

06 лютого 2018 р. за № 148/31600.  

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

Березовська Г. Г., канд. філол. наук, доцент 

Гонца І. С. канд. філол. наук, доцент 

Денисюк В.В. канд. філол. наук, доцент 

Дуденко О. В. , канд. філол. наук, доцент 

Зелінська О. Ю. д. філол. наук, доцент 

Жила Т. І. канд. філол. наук, доцент 

Коломієць І. І. канд. філол. наук, доцент 

Комарова З. І. канд. філол. наук, доцент 

Молодичук О. А. канд. філол. наук, доцент 

Розгон В. В. канд. філол. наук, зав.каф. 

Тищенко Т. М. канд. філол. наук, доцент 

Шиманська В. О. канд. філол. наук, доцент 

 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; 

теми захищених дисертацій.  

 

2016 

Навчальні посібники: 

Навчальні посібники з грифом МОН:  

Коваль В. О., Маслюк К. А. Методика навчання української мови у загальноосвітніх 

навчальних закладах : навчально-методичний посібник для студентів філологічних 

факультетів / Валентина Олександрівна Коваль, Катерина Анатоліївна Маслюк. – 3-тє 

вид., переробл. і допов. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016. – 315 с. 

Текстознавство: навчальний посібник для студентів-філологів вищих педагогічних 

навчальних закладів / уклад. О. В. Дуденко. – 4-е вид., переробл. – Умань : ВПЦ «Візаві», 

2016. – 122 с. 

Основні лінгвостилістичні поняття і категорії (словник-довідник філолога) / укладач 

І. І. Коломієць. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 258 с. 

Навчальні посібники (без грифу МОН):  

Григоренко Т.В. Українська наукова мова: навчальний посібник для студентів-

магістрантів денної та заочної форми. – Умань : ФОП Жовтий  О.О., 2016. – 126 с. 

Синтаксис української мови: навчальний посібник / уклад. О. В. Дуденко. – Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2016. – 208 с. 

Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія, 

морфеміка, словотвір, іменник) : навч.-метод. посібник для студентів факультету 

української філології денної і заочної форм / уклад. О.А. Молодичук. – Вид. 4-е, доп. і 

переробл. – Умань, РПЦ «Візаві», 2016. –108 с. 

Денисюк В. В. Історична граматика української мови : навчально-методичний 

посібник / В. В. Денисюк. – Вид. 3-є, доп. – Умань : Візаві, 2016. – 119 с. 

Історія українського мовознавства (друга половина ХХ ст.) : хрестоматія / упорядник 

В. В. Денисюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 266 с.  



Розгон В. В., Шевчук І. Л. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : 

навчально-методичний посібник. Частина І. – Видання 4-е, доповн. і переробл. – Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2016. – 185 с. 

Розгон В. В., Шевчук І. Л. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. : 

навчально-методичний посібник. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 214 с. 

Сучасна українська літературна мова : навчально-методичний посібник для 

студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вищих 

навчальних закладів / уклад. І. С. Гонца, В. В. Розгон. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016 

– 180 с. 

Мовні розбори : навчально-методичний посібник для студентів-філологів / уклад. 

В. В. Розгон. – Вид. 5-е, доп. і переробл. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016 – 216 с.  

Розгон В. В. Сучасна українська літературна мова. Фонетика : навчально-

методичний посібник. –Умань : ПП Жовтий О. О., 2016. – 156 с. 

Тищенко Т.М. Старослов’янська мова : навчально-методичний посібник  / уклад. : 

Т. І. Жила, Т. М. Тищенко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 112 с. 

Комарова З. І. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика і фонологія. 

Орфоепія. Графіка. Орфографія : збірник вправ і завдань для студ.-філол. вищих навч. 

закладів : навч. посібник / Зоя Іванівна Комарова. – 3-ге вид., доповн. – Умань: ПП 

Жовтий О. О., 2016. –  129 с. 

Стилістика української мови: навчально-методичний посібник для студентів-

філологів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання (скорочений курс) 

/ укладач І. І. Коломієць. – 3-є вид., переробл. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 149 с. 

Стилістика української мови : навчально-методичний посібник для студентів-

філологів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання / укладач І. І. 

Коломієць. – 3-є вид., переробл. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 160 с. 

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий 

коментар, бібліографічний покажчик тощо). 

Умань: роки незалежності : до 400-річчя першої писемної згадки : бібліографічний 

покажчик / Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. відділ ; 

укл.: Т. В. Григоренко, Т. С. Ткаченко, А. І. Абраменко, В. А. Прокопчук. – Умань : ФОП 

Жовтий О. О., 2016. – 201 с. 

Методичні рекомендації до курсу «Вступ до мовознавства» / укл. В. В. Денисюк. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 68 с. 

Методичні рекомендації до курсу «Історична граматика української мови» / укл. В. 

В. Денисюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 76 с. 

Діц В. О., Жила Т. І. Вступ до мовознавства : методичні рекомендації для студентів-

філологів. – Умань, 2016. – 36 с. 

Сучасна українська літературна мова : методичні рекомендації до лабораторних 

робіт для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

вищих навчальних закладів / уклад. В. В. Розгон. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 35 

с. 

 Сучасна українська літературна мова: методичні рекомендації до лабораторних 

робіт для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

вищих навчальних закладів / уклад. І. С. Гонца, В. В. Розгон. – Умань : «Візаві», 2016. – 76 

с. 

Історія українського мовознавства : методичні рекомендації для студентів-філологів 

напряму підготовки 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) / уклад. 

І. С. Гонца. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 47 с. 

Синтаксис української мови : методичні рекомендації до виконання лабораторних 

робіт, індивідуального навчально-дослідного завдання та самостійної роботи / уклад. О. В. 

Дуденко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 68 с. 

 



Статті: 

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних 

Web of Science, Scopus та інших: 

Index Copernicus 

Березовська Г. Г. Номінації одягу, утворені від власних назв, у говірках східного 

Поділля // Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. – 

Умань : Візаві, 2016. – Вип. 2 (8). – С. 9 – 17. 

Гонца І., Молодичук О. До питання ономастичної метонімізації географічних 

номенклатурних термінів в ойконімії Черкащини // Філологічний часопис: зб. наук. праць 

/ гол. ред. О. Ю. Зелінська. – Умань : Візаві, 2016. – Вип. 2 (8). – С. 17 – 27. 

Денисюк В. Варіантні форми давального відмінка іменників як мовний лакмус 

писемних пам’яток ХVІІ–ХVІІІ ст. // Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. 

ред. О. Ю. Зелінська. – Умань : Візаві, 2016. – Вип. 1 (7). – С. 28–37. 

Денисюк В. Вокативна домінанта полемічного дискурсу // Філологічний часопис : 

збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. – Умань : Візаві, 2016. – Вип. 2 (8). – 

С. 19–27. 

Денисюк В. В. Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови 

ХVІ–ХVІІІ ст. // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць. Вип. 41. – Харків : 

Вид-во ХНПУ, 2016. – С. 110–116. 

Дуденко О., Комарова З. Особливості порівнянь у прозі Марини Павленко // 
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