
 

НАЗВА НАУКОВОЇ ТЕМИ «Функційний, прагмасемантичний і соціальний аспекти українського лінгвокультурного простору» 

Кафедри української мови Інституту філології 

Керівник: д-р філол. наук, проф. Вінтонів М. О. 

Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ:  

Термін виконання: 01.06.2017  31.12.2021 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ: 

● Назва дослідження І. Теоретичні і методологічні аспекти дослідження українського лінгвокультурного простору: інструментарій, 

закономірності моделювання 
● Назва дослідження ІІ. Український лінгвокультурний простір: функційний аспект 
● Назва дослідження ІІІ. Семантичне вираження українського лінгвокультурного простору 
● Назва дослідження IV.  Історико-ареальний аспект українського лінгвокультурного простору 
● Назва дослідження V. Прагматичний і соціальний аспекти українського лінгвокультурного простору 

  

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Назва дослідження І: «Теоретичні і методологічні аспекти дослідження українського лінгвокультурного простору: інструментарій, 

закономірності моделювання» 

● Мета дослідження І: Проаналізувати основні підходи до аналізу лінгвокультурного простору 
 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата виконання Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

Завдання 1. Описати основні підходи до аналізу лінгвокультурного простору  

1.1 Всеукраїнська 

наукова 

конференція. 

Доповіді на 

конференціях. 

Статті у 

наукових і 

фахових 

вітчизняних і 

зарубіжних 

виданнях. 

Описовий метод, 

компонентний 

аналіз, 

інтерпретаційно-

контекстуальний 

аналіз 

 

 

 

 

 

4 статті 

 

 

 

 

 

Концепції та моделі 

експериментального 

мовно-

дослідницького 

корпусу текстів.  

Розробка і 

сертифікація ЕНК з 

дисциплін: СУЛМ 

(“Синтаксис” - денна і 

заочна ф. н.), 

"Українська 

 01.06.2017 - 

30.09.2017 

проф.  

Вінтонів М.О. 



Бакалаврські 

роботи. 

 

 

2 роботи діалектологія" 

(д.ф.н.), 

"Лінгвокультурологія

" (з.ф.н.). 

Завдання 2. Визначити інструментарій і термінологічний апарат для проведення дослідження 

1.2 Статті у 

наукових і 

фахових 

вітчизняних і 

зарубіжних 

виданнях. 

Доповіді на 

конференціях. 

Описовий метод, 

компонентний 

аналіз, 

інтерпретаційно-

контекстуальний 

аналіз 

6 статті 

 

 

 

 

 

 

Фронтальне 

узагальнення описів 

виявлених інновацій. 

Первинна 

класифікація 

зібраного матеріалу. 

Розробка нового 

курсу "Мовна 

експертиза" для 

спеціальності 

"Українська мова і 

література" (ОР 

другий 

магістерський).  

 01.10.2017 - 

31.12.2017 

проф.  

Вінтонів М.О. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІІ 

● Назва дослідження ІІ: Український лінгвокультурний простір: функційний аспект 
● Мета дослідження ІІ: Описати функції мовних одиниць в українському лінгвокультурному просторі 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІІ 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата виконання Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

Завдання 1. Виокремити одиниці лінгвокультурного простору 

2.1 Статті у 

наукових і 

фахових 

вітчизняних і 

зарубіжних 

Описовий метод, 

структурний метод 

(дистрибутивний 

аналіз) 

Концептуальний 

4 статті 

 

 

 

 

Загальна структура 

лінгвокультурного 

простору. 

Класифікаційно-

кваліфікаційні 

 01.01.2018 

30.06.2018 

проф.  

Вінтонів М.О. 



виданнях. 

Доповіді на 

конференція

х. 

Бакалаврські 

роботи;  

магістерські 

роботи 

 

аналіз, контент-

аналіз,  

 

 

 

 

 

3 роботи 

 

3 роботи 

ознаки 

лінгвокультуриних 

складників. 

Пробна модель 

експериментального 

мовно-

дослідницького 

корпусу текстів. 

Завдання 2.Визначити типологійні ознаки лінгвокультурних складників та функції мовних одиниць крізь призму лінгвокультурного 

простору 

2.2 Статті у 

наукових і 

фахових 

вітчизняних і 

зарубіжних 

виданнях. 

Навчальні 

посібники 

Доповіді на 

конференція

х. 

Описовий метод, 

методи 

дистрибутивного, 

трансформаційного

, компонентного 

аналіу, 

концептуальний 

аналіз. 

6 статей 

 

 

 

 

 

 

2 посібники 

 

 

 

Типологія мовних 

одиниць у 

лінгвокультурному 

просторі 

 

 01.07.2018 

31.12.2018 

проф.  

Вінтонів М.О. 

 

● Назва дослідження ІІІ: Семантичне вираження українського лінгвокультурного простору  
● Мета дослідження ІІІ: Встановити особливості репрезентації культурної інформації в українській мовній картині світу 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІІІ 
 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата виконання Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

Завдання 1. Зʼясувати семантичні маркери лінгвокультурного простору 

3.1 Статті у 

наукових і 

фахових 

Описовий метод, 

структурний метод, 

концептуальний 

5 статей 

 

 

Загальна структура 

лінгвокультурного 

простору. 

 01.01.2019 

30.06.2019 

доц. Саєвич І.Г. 



вітчизняних і 

зарубіжних 

виданнях. 

Доповіді на 

конференція

х. 

Магістерські 

роботи 

Бакалаврські 

роботи 

 

аналіз,  

зіставний метод, 

контент-аналіз, 

психолінгвістичні 

методи 

(асоціативний 

експеримент, метод 

семантичного 

диференціала) 

 

 

 

 

 

 

1 робота 

 

2 роботи 

Способи і засоби 

репрезентації 

культурної інформації 

в українській мовній 

картині світу. 

Модель ціннісного 

тезауруса українського 

лінгвокультурного 

простору. 

 

Завдання 2. Визначити структурні різновиди складників лінгвокультурного простору 

3.2 Статті у 

наукових і 

фахових 

вітчизняних і 

зарубіжних 

виданнях. 

Навчальні 

посібники 

Захист 

кандидатськ

ої роботи 

Доповіді на 

конференція

х. 

 

 

 5 статей 

 

 

 

 

 

 

1 посібник 

 

1 робота 

 

 

 

Структурні різновиди 

мовних одиниць в 

лінгвокультурному 

просторі. 

Об’єктивація 

культурних кодів в 

українській мовній 

картині світу. 

Розробка нових курсів 

“Психолінгвістика”, 

“Лінгвокультурологія” 

для студентів 

спеціальності 

"Українська мова і 

література"  (ОР 

другий магістерський). 

 01.07.2019 

31.12.2019 

доц. Саєвич І.Г. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІV 

● Назва дослідження ІV: Історико-ареальний аспект українського лінгвокультурного простору  
● Мета дослідження ІV: Встановити історико-ареальні вияви українського лінгвокультурного простору 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІV 

Завдання 1. Визначити історико-ареальні особливості членування українського лінгвокультурного простору  



4.1. Статті в 

наукових і 

фахових 

вітчизняних і 

зарубіжних 

виданнях. 

Доповіді на 

конференція

х 

Бакалавр- 

ські, 

магістерські 

роботи 

 

Порівняльно- 

історичний метод 

(прийоми 

внутрішньої і 

зовнішьої 

реконструкції, 

абсолютної і 

відносної 

хронології), 

структурний метод 

 

5 статей 

 

 

 

 

 

 

2 роботи 

 

2 роботи 

Загальна структура 

лінгвокультурного 

простору в 

історичному і 

ареальному вимірах 

 

 01.01.2020 

30.06.2020 

доц. Видайчук 

Т.Л. 

Завдання 2. З’ясувати особливості становлення і розвитку мовних одиниць українського лінгвокультурного простору 

4.2. Статті в 

наукових і 

фахових 

вітчизняних і 

зарубіжних 

виданнях. 

Навчальний 

посібник, 

 

Доповіді на 

конференція

х. 

Описовий метод, 

метод 

інтерпретаційно- 

контекстуального 

аналізу,  

порівняльно- 

історичний метод 

(прийоми 

внутрішньої і 

зовнішьої 

реконструкції, 

абсолютної і 

відносної 

хронології), 

структурний метод, 

спеціальні методи 

діалектології 

(експедиційний, 

анкетування) 

5 статей 

 

 

 

1 навчальний 

посібник 

 

 

 

 

Історія становлення 

окремих мовних 

одиниць, систем, 

підсистем, 

особливості 

ареального 

варіювання мовних 

одиниць, специфіка 

реалізації 

мовносоціумної 

особистості на різних 

історичних етапах та в 

різних ареалах 

 01.07.2020 

31.12.2020 

доц. Видайчук 

Т.Л. 

 



 

ДОСЛІДЖЕННЯ V 

 

● Назва дослідження V: Соціальний і прагматичний аспекти українського лінгвокультурного простору  
● Мета дослідження V: Комплексно проаналізувати соціальний і прагматичний аспекти українського лінгвокультурного простору 

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ V 

 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата виконання Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

 

Завдання 1. Визначити закономірності актуалізації лінгвокультурного простору в соціальному аспекті, з’ясувати його сутність, 

типологію, способи організації 

5.1. Всеукраїнська 

науково- 

практична  

конференція. 

Навчальний 

посібник. 

Статті в 

наукових і 

фахових 

вітчизняних і 

зарубіжних 

виданнях 

Бакалаврські 

роботи. 

Магістерські 

роботи. 

Доповіді на 

конференціях. 

 

Методи і прийоми 

соціолінгвістики 

(анкетування, 

інтерв'ювання, 

спостереження, 

соціолінгвістичний 

експеримент, 

соціолінгвістичний 

аналіз тексту 

тощо); 

концептуальний 

аналіз, структурний 

метод,, контент-

аналіз 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 статей 

 

2 роботи 

 

2 роботи 

Соціальні вияви 

лінгвокультурного 

простору; 

окреслення специфіки 

стратифікації 

українського 

лінгвокультурного 

простору;   

характеристика  

мовносоціумної 

особистості на 

вербально-

семантичному, 

когнітивному і 

прагматичному рівнях. 

Розробка нових курсів 

“Основи прикладної 

лінгвістики”, 

“Юридично-

лінгвістичні 

 01.01.2021 

30.06.2021 

доц. Доценко О.Л. 



експертизи”, 

“Психолінгвістичні 

експертизи”, 

“Комунікативні 

технології в лінгвістиці” 

для студентів 

спеціальності 

"Українська мова і 

література"  (ОР другий 

магістерський). 

Завдання 2. Схарактеризувати прагматичний потенціал феномену лінгвокультурного простору 

5.2 Монографія 

Статті в 

наукових і 

фахових 

вітчизняних і 

зарубіжних 

виданнях. 

Доповіді на 

конференціях. 

 

 

Методи і прийоми 

соціолінгвістики 

(анкетування, 

інтерв'ювання, 

спостереження, 

соціолінгвістичний 

експеримент, 

соціолінгвістичний 

аналіз тексту 

тощо); 

експериментальний 

концепт-аналіз, 

дистрибутивний 

аналіз, контент-

аналіз, структурний 

метод  

1 

 

 

 

5 статей 

 

 

 

 

 

 

 

Експериментальна 

модель корпусу текстів 

крізь призму мовної 

особистості. 

Прагматика концепту, 

тексту, дискурсу в 

структурі української 

лінгвокомунікації. 

Визначення 

особливостей 

різноманітних мовних 

засобів у вираженні 

мовносоціумної 

особистості; 

напрацювання цілісної 

методики моделювання 

мовносоціумної 

особистості із 

використанням 

сучасних 

інформаційних 

технологій 

 01.04.2021 

30.06.2021 

доц. Доценко О.Л. 

 

 


