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1. Науково-практична галузь: лінгвістика.
2. Терміни виконання: 2011 – дотепер.
3. 1) Запропоновано концепцію іконічних когнітивних структур в соціальній

інформаційній  кампанії  з  боротьби  проти  торгівлі  людьми  з  метою
підвищення  рівня  медійної  грамотності  уразливих  верств  суспільства.
Розроблено  емпіричне  дослідження  на  базі  захищеного  у  2011  році
дисертаційного  дослідження  для  вивчення  реакцій  аудиторії;  2)
запропоновано фреймове дослідження концепту «violence» у співавторстві
з к.ф.н.,  доц. Шурмою С.Г. на матеріалі англомовних медійних статей з
проблематики  «тероризм»;  3)  запропоновано  дослідження  лінгвістичної
ефективності веб-сайту для спеціалістів рекламної галузі у співавторстві з
к.ф.н.,  доц.  Шурмою С.Г.;  4)  дослідження  лінгвостилістичних  аспектів
перекладацьких проектів з підтримки імплементації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС на базі проекту Association4U.

4. Дослідження  апробовані:  1)  конференція  7th  Brno  Conference  On
Linguistics  Studies  In  English  2016,  12-13  September  2016,  Masaryk
University  Chech  Republic;  2)  конференція  Cognitive  Linguistics  in  Brno,
2016, 19 October 2016, Masaryk University. Faculty of Philosophy, Department
of  English  and  American  Studies.  Brno.  Chech  Republic;  3)  конференція
ICMC  2017  International  Conference  on  Multimodal  Communication
"Developing  New  Theories  and  Methods",  9-11  June  2017,  Osnabrück
University, Osnabrück, Germany; 4) конференція «Комунікативний дискурс
у полікультурному просторі», 6-7 жовтня 2017 року, Миколаїв, Україна.

5. Практичні результати медійного дослідження втілено у ході проведення
практичних  аудиторних  занять  за  програмою  «Аналітичне  читання
англійською  мовою»;  розроблено:  1)  практичне  заняття  на  тему
«стилістика  законодавчих  актів  ЄС»  в  межах  тематичного  циклу
«функціональний  стиль»  на  базі  курсу  для  бакалаврів  «Стилістика
англійської  мови»;  2)  дизайн  емпіричного  дослідження  для  вивчення
впливу  когнітивних іконічних конструктів  соціальної  ситуації  «торгівля
людьми»;  3)  гіпотези  щодо  застосування  технології  фреймування  у
публікаціях, пов’язаних з проблематикою тероризму, а також щодо мовних
засобів  ефективності  англомовних веб-сайтів,  з  майбутнім  висвітленням
зазначених тем під час практичних занять з  «Аналітичного читання» та
«Стилістики англійської мови».

6. Теоретичні  результати:  З’ясовано,  що  когнітивні  іконічні  конструкти
можуть впливати на інтерпретацію і  аналіз  соціальних ситуацій під час



прочитання  медійних  повідомлень  соціального  спрямування,
ідентифіковано лінгвостилістичні виклики перекладу законодавства ЄС.   

7. Перспективи  дослідження:  провести  статистичне  опрацювання  даних
анкетування  для  емпіричного  дослідження;  виявити  особливості
фреймування  соціальних  ситуацій;  перевірити  ступінь  реакції  на  мовні
засоби  ефективного  веб-сайту;  розробити  рекомендації  щодо
лінгвостилістики перекладу законодавства ЄС.


