
 

Кафедра української мови та методики її навчання 

2019 рік 

Викладачі кафедри працюють над науковою тематикою «Лексика і 

граматика в синхронії та діахронії» (01.16–12.20; № 0116U000113), науковий 

керівник – д. філол. н., проф Зелінська О. Ю. 

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 фіксації 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. 

Виконання теми передбачає дослідження динаміки змін лексико-

семантичного рівня української мови в межах окремих сегментів лексичного 

масиву;  виявлення особливостей та умов функціонування лексичних одиниць 

досліджуваних тематичних груп на різних територіях та в різних сферах 

комунікації, зокрема в медійному, освітньому, релігійному тощо,   з’ясувують 

тенденції змін слововжитку у часопросторовому вимірі; визначають 

прагматичні можливості лексичних одиниць у текстах різних дискурсів.  

Реалізуючи новітні підходи до вивчення мови, зокрема 

антропоцентричний, сутність якого  полягає в об’єднанні мови і людини, 

науковці кафедри працюють над колективною монографією«Духовний світ 

людини в лексиці і фразеології», у якій буде описано мовну специфіку 

відображення духовного світу людини в лексиці і фразеології, лінгвальну 

фіксацію явищ матеріальної культури, описують граматичні засоби як 

інструмент оформлення думки, прагматичні функції мовних одиниць, подають 

публікації відповідно до наряму дослідження. 

За звітний період проведено Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (4–

5 квітня 2019 р.) та Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію 

«Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (4 квітня 2019 р.).  

Видано: 

 8 навчально-методичних посібників: 

1. Жила Т. І. Орфографічний практикум: навчально-методичний комплекс. 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 101 с.  

2. Комарова З. І. Загальне мовознавство: навчально-методичний посібник 

для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю «014.01 Середня 

освіта (Українська мова і література)» / Уманський державний педагогічний 

університет  імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві». 2019. 170 с.  

3. Дуденко О. В. Синтаксис української мови: курс лекцій. Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019. 107 с.  

4. Дуденко О. В. Синтаксис української мови: навчально-методичний 

посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 104 с.  



5. Коломієць І. І. Стилістика української мови (Теоретичні основи 

стилістики. Художньо-виразові засоби мовлення): навчально-методичний 

посібник для студентів-філологів закладів вищої освіти / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла тичини, Ф-тет української філології, К-

дра української мови та методики її навчання. Умань: Візаві, 2019. 242 с.  

6. Коваль В.О., Новаківська Л.В., Пархета Л.П. Педагогічна практика 

студентів-філологів: навчально-методичний посібник. Умань: Візаві, 2019. 150 

с.  

7. Розгон В. В., Тиховська І. С. Сучасна українська літературна мова. 

Морфологія: навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих 

навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр». Умань: ВПЦ «Візаві», 

2019. 298 с.  

8. Узагальнювальний курс української мови: навчально-методичний 

посібник для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» / уклад. В. В. Розгон. 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 213 с. 

Опубліковано: 

1 статтю у міжнародній наукометричній базі даних Scopus: 

Verbalization of Main Spectral Colors in Texts of Ukrainian Charms / S. Shuliak, 

O. Bezliudnyi, V. Koval,  K. Masliuk // Journal of Educational and Social Research. 

– Vol 9, No 3, September 2019, pp. 62-69. 

4 статті у закордонних виданнях: 

1. Денисюк В. В. Фразеологічна вербалізація поняття «влада» у 

східнослов’янській історіографії ХVІІ–ХVІІІ ст. Текст. Язык. Человек : сб. 

науч. тр. С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 

2019. С. 200–208. 

2. Денисюк В. В. Юридичний документ XVIII ст. крізь призму 

фразеології. Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – 

Час” : матэрыялы VІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верас. 2019 г. / 

УА МДПУ імя І. П. Шамякіна ; рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. Мазыр 

: МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2019. С. 105–109. 

3. Денисюк В. В. Біблеїзми в українському поетичному дискурсі кінця ХVІ 

– початку ХVІІ ст. Восточнославянские языки и литературы в европейском 

контексте – VІ : сборник научных статей Е. Е. Иванов (ред.). Могилев : МГУ 

имени А. А. Кулешова, 2019. С. 144–150.  

4. Молодичук, О. А. Вербалізація опозиції «зло – покарання» в українських 

народних балладах. Восточнославянские языки и литературы в европейском 

контексте – VІ : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. Могилев : 

МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. С. 341–346. 

 2 – у наукових виданнях категорії Б: 

1. Березовська Г. Г. Східноподільські назви верхнього одягу з 

домотканого грубого сукна. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ. 2019 

(Подано до друку). 

2. Комарова З. І. Лінгвальний образ серця як виразника 

психоемоційного стану людини в художньому тексті (на матеріалі творів М. 

Коцюбинського). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: 

Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ. 2019 (Подано до 



друку). 

3 – у наукових виданнях України (категорія В); 

1. Дуденко О. В., Вербалізація концепту ‘доля’ у художньому дискурсі М. 

Стельмаха. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. 

праць. / гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за вип. І. Б. Царалунга. Хмельницький: 

ФОП Бідюк Є.І., 2019. С. 17–21. 

2. Коломієць І., Куян Д. Дієслова на позначення руху, переміщення у 

творах Василя Шкляра (на матеріалі творів «Чорний ворон. Залишенець», 

«Чорне сонце» та «Маруся»). Актуальні проблеми філології та 

перекладознаства: зб. наук. праць. / гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за вип. І. Б. 

Царалунга. Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2019. С. 35–39. 

3. Розгон В. В., Тиховська І. С. Синонімічні дієслівні лексеми на 

позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі твору Михайла 

Слабошпицького «Українець, який відмовився бути бідним»). Актуальні 

проблеми філології та перекладознаства: зб. наук. праць. / гол. ред. 

М. Є. Скиба, відп. за вип. І. Б. Царалунга. Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 

2019. С. 30–35. 

6 – в інших виданнях України. 

1. Гонца І. С., Розгон В. В. Формальне вираження та значення 

особових форм дієслова в сучасній українській мові. Теорія і практика 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і 

літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С. 38–41. 

2. Денисюк В. В. Маленькі проблеми великого ЗНО. Теорія і практика 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2019. С. 41–46. 

3. Коваль В. О., Маслюк К. А., Задворська І. І. Компетентнісний підхід 

у підготовці зо ЗНО учителів-філологів. Теорія і практика підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: 

матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019. Вип. 3. С. 59–64. 

4. Шиманська В. О. Основні поради вчителю – словеснику для 

кращого засвоєння і відтворення учнями знань із фразеології у ході підготовки 

до ЗНО. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 

з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-

методичного семінару. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип.3. С. 113–116. 

5. Жила Т. І. Вивчення особливостей функціонування територіальної 

лексики у творах Тараса Шевченка. Теорія і практика підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: 

матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019. Вип. 3. С. 50–54. 

6. Комарова З.І., Молодичук О.А. Вивчення студентами-фіологами 

курсу фонетики української мови в закладі вищої освіти: шкільні прогалини в 

мовній підготовці. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського 

науково-методичного семінару. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С. 65–67. 



– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

2 тези на міжнародній конференції: 

Розгон В. В., Тиховська І. С. Семантично співвідносні дієслова 

руху/переміщення (на матеріалі твору Михайла Слабошпицького «Українець, 

який відмовився бути бідним»). Матеріали Міжнародної науково-практичної 

заочної інтернет-конференції «Філологічна освіта: компетентнісна 

парадигма» (Миколаїв, 15 листопада 2019 р.). Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2019. С. 143–145. 

Гонца І. С., Куян Д. М.  Лексико-семантична група дієслів на позначення 

акту мовлення (на матеріалі твору Василя Шкляра «Залишинець. Чорний 

ворон»). Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-

конференції «Філологічна освіта: компетентнісна парадигма» (Миколаїв, 15 

листопада 2019 р.). Миколаїв: МНУ імені В. О.Сухомлинського, 2019. С. 34–36. 

Отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.  

№ 

з\
п 

Реєстрацій 

ний номер 
Назва твору Автори Рік 

1 

88137 
 

(Дата 
реєстрації  

02.05.2019) 

 «Сучасна українська 
літературна мова. Вступ. 

Фонетика і фонологія. 
Орфоепія. Графіка. 

Орфоепія» 

Комарова Зоя Іванівна 2019 

2 

89070 

 

 (Дата 

реєстрації  

29.05.2019) 

 

«Сучасна українська мова. 

Синтаксис» 
Дуденко Олена Володимирівна 2019 

3 Подано  

«Словник назв одягу та 

взуття у 

східноподільських 

говірках» 

Березовська Ганна Григорівна 2019 

4 Подано 

«Вступ до мовознавства» 

Навчально-методичний 

комплекс для студентів 

факультету української 

філології 

Шиманська Вікторія Олегівна 2019 



 

5 Подано 

«Стилістика української 

мови (Теоретичні основи 

стилістики. Художньо-

виразові засоби мовлення) 

: навчально-методичний 

посібник для студентів-

філологів закладів вищої 

освіти» 

Коломієць Інна Іванівна 2019 

6 Подано 

«Медична лексика у 

релігійних творах» 

 

Жила Тетяна Іванівна 2019 


