ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ З МОВОЗНАВСТВА
(тематика досліджень)
У 2013 році бюро Наукової ради з проблем «Закономірності розвитку мов і практика мовної
діяльності» при Відділенні літератури, мови і мистецтвознавства НАН України працювало в
такому складі (голова ради — проф. В. М. Бріцин, заступник голови ради — проф. Н. Г. Озе
рова, учений секретар — проф. В. В. Чумак). До складу бюро ради входили також керівники
дев’яти проблемних секцій (загального та слов’янського мовознавства — чл.-кор. НАН Укра
їни О. Б. Ткаченко, російського мовознавства — проф. Н. Г. Озерова, романо-германського
мовознавства — докт. філ. н. В. П. Пономаренко, граматики — проф. К. Г. Городенська,
діалектології та ономастики — проф. В. В. Лучик, комп’ютерної лінгвістики — академік
НАН України В. А. Широков, лексикології та лексикографії — проф. О. О. Тараненко, сти
лістики — чл.-кор. НАН України С. Я. Єрмоленко, фразеології та фразеографії проф.
Ю. Ф. Прадід). Протягом поточного року затверджено такі теми дисертаційних досліджень:
1. Вербалізація концепту ЗДОРОВ’Я в українській фразеології.
2. Мова української дитячої прози XXI століття.
3. Назви тканин та продуктів ткацького виробництва в українських писемних пам’ятках
XIV - першої половини XVII століття.
4. Стереотипи і символи фразеологічної системи середньоверхньонімецької мови XI-XIV
століть: лінгвокультурологічний аспект.
5. Категорія зворотності в структуруванні українських та польських текстів.
6. Релігійний дискурс в українській художній літературі XXI століття.
7. Жанрово-комунікативні особливості гендерно орієнтованих журналів у лінгвосинергетичному аспекті (на матеріалі жіночих російськомовних журналів України).
8. Семантико-синтаксична структура речень з іллокугивними предикатами в українській та
англійській мовах.
9. Вербальні засоби формування масової свідомості в сучасному політичному дискурсі
китайських ЗМІ.
10. Функції експресивних засобів словотвору в тексті народної казки (на матеріалі укра
їнської, німецької, іспанської мов).
11. Фразеосемантичне поле «мовлення» в різноструктурних мовах (на матеріалі української,
англійської і турецької мов).
12. Семантика, структура та функції евфемізмів в українській художній прозі кінця XX —
початку XXI ст.
13. Парадигма простого речення в лінгвоісторіографічному аспекті.
14. Найменування із значенням особи в сільськогосподарській лексиці російської мови XVII
століття.
15. Лінгвостилістичні засоби вираження психофізичних станів людини в українській і росій
ській мовах (на матеріалі художньої літератури кінця XX - початку XXI століть).
16. Ономасіологічні характеристики смислів «локалізація» і «зумовленість» у сучасній
російській мові.
17. Теорія тексту в мовознавстві XX — початку XXI століть.
18. Теорія односкладного речення в європейській лінгвістиці XIX — початку XXI століть.
19. Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами.
20. Неологізація чеської суспільно-політичної лексики кінця XX — початку XXI століть.
21. Мовно-стилістична репрезентація емоцій у художньому тексті (на матеріалі болгарської,
російської, англійської та французької мов).
22. Українська термінолексика в епістолярному дискурсі Івана Франка.
23. Лінгвопоетика флорономенів у мові творів О. Кобилянської та Уляни Кравченко.
24. Лінгвістичні параметри російськомовної смс-комунікації.
25. Риторичні питання в сучасному українськомовному медіатексті: семантика, стилістика,
прагматика.
26. Поетичний потенціал іменних граматичних категорій (на матеріалі російської поезії
ХІХ-ХХІ століть).
27. Відображення загальнолюдського і конкретно-національного у фразеологічній семантиці.
28. Дієслова на позначення психоемоційного стану особи в англійській, німецькій, іспан
ській та українській мовах.
29. Категорія роду іменника української мови в лінгвоісторіографічному висвітленні.
30. Фразеосемантичне поле на позначення періодів людського життя у польській мові.
31. Комунікативна компетенція польськомовної молоді Східної Галичини.
32. Мовні засоби вираження образу серця в українській поезії XIX століття.
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