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Рік  заснування наукової школи: 2004 

 
Керівник наукової школи: 
СТИШОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ  
Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови 
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 
РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: 
Київ, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Львів, Бердянськ, Краматорськ.  
 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ 
Динамічні процеси в лексиці української мови кінця ХХ – початку ХХІ 
століть на матеріалі дискурсу ЗМІ 
Нові словотворчі процеси в українській та індоєвропейських мовах кінця ХХ 
– початку ХХІ століть 
Розвиток і модифікації фразеологічного складу сучасної української мови 
Зіставно-типологічні і загальнолінгвістичні дослідження далекоспоріднених і 
неспоріднених мов 
Семантичні зміни в дискурсі українськомовних мас-медіа кінця ХХ – 
початку ХХІ століть  
Історичний розвиток української мови певними відомими особистостями 
Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів 
нефілологічних спеціальностей 
 
НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ 
Динаміка захищених кандидатських дисертацій за 2004-2015 рр. 
(7 кандидатських дисертацій). 
 
КАНДИДАТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ 
ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА 
ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА СТИШОВА ОЛЕКСАНДРА 
АНАТОЛІЙОВИЧА  
 
З ЛІНГВІСТИКИ: 



1. Стасюк Тетяна Валеріївна. Відонімні утворення: структурно-
семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної 
публіцистики; спеціальність 10.02.01 – українська мова.  

2. Школа Галина Миколаївна. Мовна творчість Трохима Зіньківського в 
контексті творення літературних норм української мови другої 
половини ХІХ століття; спеціальність 10.02.01 – українська мова. 

3. Калякіна Олександра Олександрівна. Комунікативно-стилістична 
модифікація фразем у заголовках української преси кінця ХХ - початку 
ХХІ століття; спеціальність 10.02.01 – українська мова. 

4. Ніколаєнко Любов Сергіївна. Мотиваційна основа аксіологічно 
маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах; 
спеціальність  10.02.17 –  порівняльно-історичне і типологічне 
мовознавство. 

5. Пашинська Людмила Михайлівна. Фразеологічні неологізми в 
сучасному українському мас-медійному дискурсі; спеціальність 
10.02.01 – українська мова. 

6. Тихонова Оксана Федорівна. Адаптація і функціонування абревіатур-
англіцизмів у сучасних китайських і українських засобах масової 
інформації; 10.02.17 –  спеціальність  10.02.17 –  порівняльно-історичне 
і типологічне мовознавство. 

7. Бойчук Марія Володимирівна Неологізми в заголовках інтернет-
видань: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний 
аспекти; спеціальність 10.02.01 – українська мова. 

ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД 
КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 
СТАНІСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА КАРАМАНА 

1. Дроботенко Валентина Юріївна Загальні тенденції розвитку 
словотвору різноструктурних мов кінця ХХ - початку ХХІ століття; 
спеціальність 10.02.15. – загальне мовознавство. 
 

КАНДИДАТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД 
КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 
ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА СТИШОВА 

1. Якубова Олена Михайлівна Лінгводидактичні засади збагачення 
словникового запасу іноземних громадян українською музичною 
лексикою; спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(українська мова). 



2. Ловейко Тетяна Володимирівна Психолінгвістичний аналіз 
вербальних засобів впливу в українських магічних текстах; 
спеціальність 10.02.01 – українська мова. 

3. Кулікова Олена Юріївна Розмовні інновації у дискурсі 
українськомовних мас-медіа кінця ХХ – початку ХХІ століть; 
спеціальність 10.02.01 – українська мова. 
 

 
 

 

Кандидатські дисертації, захищені  

під керівництвом проф. Стишова О.А. 

1. Стасюк Тетяна Валеріївна. Відонімні утворення: структурно-
семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної 
публіцистики : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 /Дніпропетровський 
національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. 

2. Школа Галина Миколаївна. Мовна творчість Трохима Зіньківського 
в контексті творення літературних норм української мови другої 
половини ХІХ століття: дис... канд. філол. наук: 10.02.01 
/Луганський нац. пед. ун-т. імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 
2007. 

Калякіна Олександра Олександрівна. Комунікативно-стилістична 
модифікація фразем у заголовках української преси кінця ХХ - початку 
ХХІ століття : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. О. Калякіна ; 
Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. 

8. Ніколаєнко Любов Сергіївна. Мотиваційна основа аксіологічно 
маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах: 
дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Київський нац. пед. ун-т імені 
Михайла Драгоманова. – К., 2009. 

9. Пашинська Людмила Михайлівна. Фразеологічні неологізми в 
сучасному українському мас-медійному дискурсі: дис... канд. філол. 
наук: 10.02.01/ Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН 
України. – К., 2011. 

10. Тихонова Оксана Федорівна. Адаптація і функціонування абревіатур-
англіцизмів у сучасних китайських і українських засобах масової 



інформації: дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Донецький національний 
університет, Донецьк, 2013. 

11. Бойчук Марія Володимирівна Неологізми в заголовках інтернет-
видань: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний 
аспекти: дис... канд. філол. наук: 10.02.01/ Харківський нац. пед. ун-т 
імені Григорія Сковороди. – Харків, 2013. 

 

 

 


