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Інформація

УДК 811.161.2

ТЕМИ ДИСЕРТАЦIЙ, ЗАТВЕРДЖЕНI НАУКОВОЮ 
РАДОЮ “УКРАЇНСЬКА МОВА” У 2011 РОЦI

Протягом 2011 року продовжувала роботу Наукова рада “Українська 
мова” при Інституті української мови НАН України. За зазначе-

ний період відбулося 5 її робочих засідань, із яких одне виїзне (Ніжин-
ський державний університет імені Миколи Гоголя). 10–11 листопада 
у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя прове-
дено Пленум Наукової ради “Українська мова” на тему: “Українська 
лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання”. У процесі роботи 
Ради затверджено: 50 дисертацій, з них — 14 докторських.

Докторські дисертації:
1. Міняйло В.В. Становлення лексичної і фразеологічної підси-

стем сфери рибальства в українській мові (Східноукраїнський націо-
нальний університет імені Володимира Даля).

2. Межов О.Г. Система мінімальних семантико — синтаксичних 
одиниць сучасної української мови (Волинський національний уні-
верситет імені Лесі Українки).

3. Костусяк Н.М. Міжрівневі категорії сучасної української 
мови (Волинський національний університет імені Лесі Українки).

4. Боярова Л.Г. Термінологічне планування в українській мові: 
ретроспектива, сучасний стан, перспектива (Харківський університет 
імені В.Н. Каразіна).

5. Нарушевич–Васильєва О.В. Термін у словнику і тексті: моде-
лі семантизації (Одеська національна академія харчових технологій).

6. Ситар Г.В. Фразеологізовані речення в українській мові (До-
нецький національний університет).

7. Кочукова Н.І. Нові явища і тенденції в українській науковій 
мові (Слов’янський педагогічний університет).
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 8. Коваль Л.М. Категорія головного компонента односкладно-
го речення у між’ярусних співвідношеннях (Вінницький педагогічний 
університет імені М.М.Коцюбинського).

 9. Шабаш-Савка С.Т. Синтаксична реалізація категорії кому-
нікативної інтенції в сучасній українській мові (Чернівецький націо-
нальний університет імені Ю.Федьковича).

10. Балко М.В. Словосполучення в системі синтаксичних оди-
ниць сучасної української літературної мови (Донецький юридичний 
інститут Луганського державного університету внутрішніх справ іме-
ні Е.О. Дідо ренка).

11. Овчиннікова І.І. Семантична типологія предикатів дії в укра-
їнській літературній мові (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). 

12. Грипас О.Ю. Функціонально-семантична категорія компара-
тив ності в сучасній українській мові (Київський університет імені Бо-
ри са Грінченка).

13. Лахно Н.В. Категорія актантного розподілу семантики діє-
слова в сучасній українській мові (Київський університет імені Бори-
са Грінченка).

14. Ігнатьєва С.Є. Український щоденниковий дискурс (Полтав-
ський національний університет імені В.Г. Короленка).

Кандидатські дисертації:
1. Дякова Т.О. Фразеологічна репрезентація мовної картини сві-

ту в українських східнослобожанських говірках (Луганський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка).

2. Одинченко Д. І. Вербалізація етнокультурного контексту в 
обрядовій фразеології східностепових говірок (Луганський націо-
нальний університет ім.Тараса Шевченка).

3. Книш О. В. Лексичні та синтаксичні плеоназми в українських 
художніх текстах початку XXI ст. (Кам’янець — Подільський націо-
нальний університет імені Івана Огієнка).

4. Голодюк Я.Б. Прагматичні виміри українськомовного Ін тер-
нет–дискурсу (Прикарпатський національний університет імені Васи-
ля Стефаника).

5. Мелєкєнцева Н.В. Реалізація предикатів наявності/відсут-
ності в семантико — синтаксичній структурі речення (Національний 
педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).

6. Михненко О.А. Структура та функціональне навантаження 
носіїв інформації сучасного міста (Дніпропетровський національний 
університет ім.О. Гончара).

7. Бородій І.Б. Гендерна типологія мовної картини світу (на ма-
теріалі сучасної української художньої прози (Кам’янець — Поділь-
ський національний університет імені Івана Огієнка).

8. Зайцева Т. А. Сучасні прізвища Бузько — Інгульського межи-
річчя (Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара).
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 9. Боярчук О.С. Лексика і фразеологія української ділової мо-
ви в лексикографічних джерелах XX ст. (Національний університет 
“Києво — Могилянська академія”).

 10. Наконечна–Роганіна Л.  Б. Формально–граматична та се-
мантична типологія темпоральних синтаксем у сучасній українській 
літературній мові (Національний університет “Києво — Могилянська 
академія”).

11. Сторож О.В. Зовнішня і внутрішня транспозиція якісних 
прикметників в українській мові (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова).

12. Тільнова І. В. Переносне вживання пропріальної лексики 
в публіцистичному стилі сучасної української літературної мови 
(Кіро воградський державний педагогічний університет імені В. Вин-
ниченка).

13. Полиця Т.Д. Фразеологічна та паремійна об’єктивація кон-
цепту “думка” в українській мові (Національний педагогічний уні-
верситет імені М. П. Драгоманова).

14. Ляшук Н.А. Явище лексичної і концептуальної багатознач-
ності в українській лінгвістичній термінології (Інститут української 
мови НАН України).

15. Заремська І.М. Лінгвокультурна парадигма творчості Ліни 
Костенко (Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова).

16. Плечко А.А. Номінація об’єктів і явищ природи в говірках 
Середнього Полісся (Житомирський педагогічний університет імені 
І.Я. Франка).

16. Маслова Ю.П. Гендерний дискурс сучасних друкованих 
засобів масової інформації (Волинський національний університет 
імені Лесі Українки).

17. Гериш Н.С. Синтаксичні конструкції з анафоричними відно-
шеннями в українській мові (Прикарпатський національний універси-
тет ім.В. Стефаника).

18. Халабузар А.О. Синтаксичні засоби експресивізації в україн-
ському політичному дискурсі (Донецький національний університет).

19. Дедухно А.В. Комунікативно–прагматичні та структурно–
се мантичні характеристики перформативних мовленнєвих актів 
(Полтавський національний університет ім.В. Г.Короленка).

20. Вороніна Ю.В. Гендерна мотивація порівнянь у сучасно-
му художньому дискурсі (Луганський національний університет 
ім. Т. Шевченка).

21. Бардукова Г.О. Норма і девіація в сучасній українській фра-
земіці (Донецький національний університет).

22. Фоміна С.Б. Концепт “простору” у фантастичному дискурсі 
(Луганський національний університет імені Тараса Шевченка).

23. Карпенко Г.П. Логістична термінологія української мови (На-
ціональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
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24. Ворона І.І. Функціонування церковно-релігійних термінів-
синонімів у релігійній літературі (Тернопільський національний педа-
гогічний університет імені Володимира Гнатюка).

25. Свентух А.С. Історія синтаксичних вчень в українському 
мовознавстві першої половини XX століття (Національний педагогіч-
ний університет імені М.П. Драгоманова).

26. Дюськіна А.П. Концептуальна основа українських фразео-
логізмів з ментальним компонентом (Кримський гуманітарний уні-
верситет).

27. Ковалевська А.В. Метамодель лінгвістичної сугестивності 
політичних рекламних слоганів (Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова).

28. Іщенко Л.Р. Метеорологічна лексика центральноподільських 
говірок (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова).

29. Стецюк С.В. Тенденції освоєння англізмів у сучасній україн-
ській фінансово-економічній термінології (Тернопільський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

30. Шалацький Д.В. Мовленнєві стратегії докору в сучасному 
українському політичному дискурсі (Кримський гуманітарний уні-
верситет).

31. Гошовська О.В. Структурно-семантична та етнокультурна 
репрезентація концепту “віра” в українській мовній картині світу 
(При карпатський національний університет ім. В. Стефаника).

32. Курганова О.Ю. Текстотвірна роль молитви в поезії україн-
ського бароко середини XVII ст. (Національний університет “Києво–
Могилянська академія”).

33. Кушлак Л.С. Стилістичні функції власних назв у творах 
українських письменників-фантастів XX століття (Уманський дер-
жавний педагогічний університет імені Павла Тичини).

34. Голіцина О.В. Динаміка сучасної української мініідіоматики 
(Донецький національний університет).

35. Сотова Т.М. Фразеологізми української мови на позначен-
ня заможності: структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокуль-
турологічний аспекти (Харківський національний педагогічний уні-
верситет імені Г.С. Сковороди).

36. Гаврилащук О.Д. Гендерні особливості внутрішнього мов-
лен ня у художньому тексті (Чернівецький національний університет 
імені Ю. Федьковича).

Секретар Наукової ради «Українська мова»
Ніна Яценко

THEMES OF DISSERTATIONS, RATIFIED BY SCIENTIFIC ADVICE 
“UKRAINIAN LANGUAGE” IN 2011


