
Науково-методологічний семінар  

аспірантів, магістрантів і студентів кафедри української мови 

 

Мета семінару: обговорення наукових доробків аспірантів, магістрантів і студентів 

кафедри української мови та проведення дискусій за результатами виступів учасників 

семінару. 

 Завдання семінару: 

- поглиблення отриманих теоретичних знань про загальнонаукові і спеціальні 

методи наукових досліджень; 

- демонстрація основних положень і концепцій в обраній лінгвістичній / 

лінгвометодичній галузі та їх практичне застосування при розгляді мовного 

матеріалу; 

- формування навичок аналізу, оцінки, реферування, оформлення і презентації 

результатів наукової діяльності. 

 

Засідання семінару відбуватимуться кожної другої середи місяця за погодженим планом 

виступів. 

 

План роботи 

на 2021 – 2022 н.р. 

№  Теми виступів Доповідачі Час 

проведення 

1. 1. Попередній захист дисертаційного 

дослідження «Неологізми в українськомовному 

сегменті  соціальної мережі Facebook» 

 

2. Попередній захист дисертаційного 

дослідження «Формування граматично-

нормативного мовлення учнів ліцею на засадах 

особистісно орієнтованого підходу» 

 

3. Затвердження теми докторської дисертації 

«Номінаційні процeси  в ергонімії початку ХХІ 

століття: структура, семантика, прагматика» 

Ладоня К. Ю. 

 

 

 

Огарь Ю. В. 

 

 

 

 

Сидоренко О. М. 

 

Жовтень  

2. 1. Обговорення теоретичних засад кандидатської 

дисертації «Тест як об’єкт теоретичного аналізу 

в педагогічній науці» 

 

2. Обговорення теоретичних засад кандидатської 

дисертації «Теоретико-прикладні аспекти 

формування дослідницьких умінь і навичок учнів 

10 класу ліцею у процесі навчання морфології» 

  

3.Обговорення теоретичних засад кандидатської 

дисертації «Методичний інструментарій 

формування українськомовної особистості учня 

10 класу ліцею»  

Набок-Бабенко 

Ю.С. 

 

 

Резнік Т. П. 

 

 

 

 

Космідайло І.О. 

 

Листопад 



3. 1. Обговорення двох розділів тексту 

кандидатської дисертації «Структурно-

композиційні та семантико-прагматичні 

особливості староукраїнської барокової драми 

XVII – XVIII століть (на матеріалі міраклів, 

мораліте та містерій)» 

 

2. Попередній захист бакалаврських і 

магістерських робіт 

Москальчук Г. О. 

 

 

 

 

 

 

Бакалаври і 

магістранти 

кафедри 

української мови 

Грудень 

4. 1. Обговорення кандидатської дисертації 

«Формування синтаксичної компетентності 

майбутніх учителів української мови і літератури 

з використанням інформаційних технологій» 

 

2. Обговорення двох розділів тексту 

кандидатської дисертації 

«Інвективна лексика в українському 

політичному дискурсі: структурно-семантичний 

і функціональний аспекти» 

Тютюма Т.С. 

 

 

 

 

Скляр О. О. 

 

 

 

Лютий  

5. 1. Обговорення двох розділів тексту 

кандидатської дисертації «Концепт РОЗУМ  в 

антропоцентричних кодах української 

лінгвокультури» 

 

2. Обговорення першого розділу кандидатської 

дисертації «Фразеологізми з компонентом-

орнітономеном у сучасній українській мові: 

структурно-семантичні і лінгвокультурні 

особливості» 

Ключник Т. О. 

 

 

 

 

Шуленок О. С. 

Березень 

6. 1. Обговорення кандидатської дисертації 

«Функціонування української мови в освітньому 

просторі Донеччини на початку ХХІ століття» 

 

2. Обговорення першого розділу кандидатської 

дисертації «Прагматика синтаксичних засобів у 

художніх творах Івана Франка» 

Бойко М. І. 

 

 

 

Кучер А. C. 

Квітень 

7. Попередній захист бакалаврських і 

магістерських робіт 

 

Бакалаври і 

магістранти 

кафедри 

української мови  

Травень 

 

  


