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Основна мета наукової теми: 

 

➢ проаналізувати динаміку процесів розвитку медіакомунікації у просторі 

модерного глобалізованого світу; 

➢ дослідити активні тенденції розвитку української мови в соціокультурних 

процесах сучасної держави, зокрема на матеріалі модерних мас-медіа; 

➢ дослідити активні процеси оновлення лексико-фразеологічного фонду 

сучасної української мови, 

➢ створити електронну картотеку мовних інновацій 2019 року, залучивши 

молодих дослідників – студентів спеціалізації «Медіалінгвістика»; 

➢ лексикографічно представити нові слова та фразеологізми в українських 

ЗМІ у вигляді серійного словника. 

 

Результатами наукової теми є видавнича продукція в рамках проекту «Ідеї, 

постаті, тексти в українській культурі» (керівник – проф. Шевченко Л.І.): 

 

 

 

➢ щорічні словники за участі молодих учених «Нові слова 

та фразеологізми в українських медіа»  

(2016; 2017; 2018 рр.).  

Автори – Л. Шевченко, Д. Сизонов 

 

 

 

 

 

➢ навчальний посібник у двох книгах «Стилістика 

української літературної мови: функціональна 

діагностика тексту», «Стилістика української 

літературної мови: тести, завдання, вправи» (2019 р.). 

Автори – Л. Шевченко, Л. Шулінова 

 



 

➢ серія публікацій з проблем неолінгвістики – 

медіа- та юрислінгвістика, бізнесова та політична 

лінгвістика в міжнародному кафедральному збірнику 

«Актуальні проблеми української лінгвістики: 

теорія і практика» 

(головний редактор – проф. Шевченко Л.І.).  

Автори – викладачі кафедри та світові лінгвісти 

 

Сайт Збірника – 

https://apultp.knu.ua 

 

 

 

➢ інноваційний словник з медіалінгвістики – перша в 

Україні лексикографічна праця, укладена викладачами 

кафедри стилістики та мовної комунікації Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (автори - 

проф. Шевченко Л.І., доц. Дергач Д.В., доц. Сизонов Д.Ю.) 

 

 

➢ проведення круглих столів та секційних засідань з актуальних проблем  

функціональної стилістики, участь в яких беруть студенти бакалаврату та 

магістратури(модератори заходів – проф. Шевченко Л.І., доц. Дядищева-

Росовецька Ю.Б. та ін.) 

 

➢ проведення щорічного наукового фестивалю «Styl-m-k-fest», в рамках 

якого проводиться загальноуніверситетський конкурс творчих робіт «З 

українською мовою в серці», майстер-класи та навчально-наукові тренінги 

 

➢ створення інтернет-проектів разом зі студентами наукового гуртка з 

медіалінгвістики (керівник – доц. Сизонов Д.Ю.) «Юрислінгвістичного 

порталу» та електронного порталу «Мовні інновації.UA»  

 

КНИЖКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ  

З НАУКОВЇ ТЕМИ ЗА 2016-2018 рр.: 

1. Шевченко Л.І. Символи модерної культури в 

інтертекстіслов’янских медіа [монографія]. Київ: Логос, 2018. 

2. Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилістика української літературної 

мови: функціональна діагностика тексту. Київ : ВПЦ «Київський університет», 

2018. 

3. Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилістика української літературної 

мови: тести, завдання, вправи. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2018. 

4. Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Нові слова та фразеологізми в 

українських мас-медіа : словник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. 

130 с.  

https://apultp.knu.ua/


5. Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Нові слова та фразеологізми в 

українських медіа : словник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2018. 120 с.  

 

ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ВИКЛАДАЧІВ 
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