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Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями 

 
Характерною ознакою наукових досліджень є те, що присвячені вони 

актуальним проблемам граматики української мови, зокрема вивченню генези, 
еволюції та сучасного вжитку граматичних форм, функційно-комунікативних та 
когнітивно-прагматичних процесів в українській мові. Зосереджено увагу на засобах 
вираження основної і додаткової пропозиції в структурі речення, статусі 
девербатива як синкретичної неізосемічної мовної одиниці. Приділяється увага 
виявам функційно-комунікативних категорій у художньому та публіцистичному 
текстах, висвітленню статусу оцінки в системі мовних категорій та її ролі в тексті та 
дискурсі. 

Основні напрями наукового пошуку 

- Типологія граматичних одиниць; 
- Комунікативні функції синтаксичних одиниць; 
- Граматичні одиниці в різносистемних мовах: функційний і прикладний 

аспекти; 
- Стилістичні вияви синтаксичних одиниць; 
- Граматичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі; 
- Лінгвістична експертиза.  

Кандидати філологічних наук,  які захистили дисертації під керівництвом 
доктора філологічних наук, професора Вінтоніва М.О. 
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