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 Звіт про роботу   

наукового об’єднання студентів 

(проблемної групи)  

«СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ» 

 

 

1. Факультет філології та журналістики  

2. Кафедра української мови  

3. 
Керівник  Мартос Світлана Андріївна, кандидат філологічних наук, 

доцент  

 4. 

Мета роботи  Проблемна група покликана досліджувати взаємозв’язок між 

соціальними і мовними процесами; характеризувати ключові 

поняття соціолінгвістики; класифікувати соціальні різновиди 

мови; визначати причини появи, функціонування й 

особливостей поширення нестандартної лексики в мовленні 

певного соціального прошарку; аналізувати мовну ситуацію у 

певному середовищі; спостерігати й прогнозувати цілі й 

завдання мовної політики.   

5. Кількість студентів 17 

6. 

Склад наукового 

об`єднання: 

Авакімян А. 

Бабченко І. 

Єгорова С. 

Журавльова Є. 

Зельманова Н. 

Зубова А. 

Іванченко А. 

Летка Д. 

Макогон А. 

Малєнкова Д. 

Павлусь К. 

Пилипчук О. 

Прошурова А. 

Романчишина Л. 

Семеняк А. 

Тобар-Царьов Ф. 

Шевчук А. 

7. 
Зв’язок з науково-

дослідними темами 

Закономірності розвитку української мови і практика мовної 

діяльності (державний реєстраційний номер 0117U001731) 



8. 

Результати роботи 

 

3 випускні роботи: 

1. Романчишина Л. Соціокультурна ситуація Херсона та 

мовне питання (магістр, денна). 

2. Журавльова Є. Перейменування міських об’єктів як 

результат дії законів про декомунізацію: досвід Херсона 

(бакалавр, денна). 

3. Зельманова Н. Способи творення  термінів кримінально-

процесуального права (бакалавр, заочна). 

 

8 курсових робіт: 

1. Іванченко А. Анормативи в текстах пісень українського 

гурту «ТІК» (2 курс, денна). 

2. Макогон А. Вплив соціальних мереж на українську 

національно-мовну картину світу (3 курс, денна). 

3. Тобар-Царьов Ф. Функціонування мовних одиниць в 

інтернет-жанрах (на матеріалі блогу Івана Оберемка у 

Facebook) (3 курс, денна). 

4. Єгорова С. Географічна термінологія сучасної 

української літературної мови (4 курс, денна). 

5. Бабченко І. Форми існування мови в 

соціолінгвістичному аспекті (4 курс, заочна).  

6. Кузнецов В. Білінгвізм та диглосія як соціолінгвістичні 

категорії (4 курс, заочна). 

7. Зельманова Н. Сленг як предмет соціолінгвістичних 

досліджень (4 курс, заочна). 

8. Павлусь К. Ономастика міста у сленгових 

найменуваннях (4 курс, заочна). 

 

32 доповіді на конференціях: 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної англійської мови» (8 листопада 

2017 р., м. Херсон) 

1. Макогон А. Англійські вкраплення в українськомовній 

блогосфері 

2. Журавльова Є. Семантичний аналіз англомовних 

емпоронімів Херсона  

II Всеукраїнська заочна науково-практична студентська 

конференція «Українська мова на порубіжні ХХ–ХХІ сторіччя: 

мовознавчий та лінгводидактичний аспекти» (9 листопада 

2017 р., м. Бердянськ)  

1. Тобар-Царьов Ф. Суспільно-політична лексика в 

соціальних мережах (на матеріалі блогу Івана Оберемка у 

Facebook) 

2. Іванченко А. Орфоепічні анормативи в текстах пісень 

українського гурту «ТІК» 

3. Макогон А. Функціонування жаргонізмів в інтернет-

жанрах (на матеріалі соціальної мережі Facebook) 

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних 

студій третього тисячоліття у студентських дослідженнях» 

(30 березня 2018 р., м. Херсон) 

1. Романчишина Л. Мовні оцінки студентства: 



порівняльний аналіз  

2. Зубова А. Мова телевізійних каналів Херсона 

3. Мандич Т. Мовна ситуація в Генічеському районі 

Херсонської області 

4. Авакімян А. Мовне питання у вірменській національній 

меншині Херсона  

5. Пилипчук О. Мовна ситуація селища Новомиколаївка 

Новотроїцького району Херсонської області 

6. Семеняк А. Депутати Херсонщини: мова, оцінка, мовна 

політика 

7. Малєнкова Д. Мова акаунта «Топ-Херсон» у соціальній 

мережі Інстаграм 

8. Прошурова А. Мовна ситуація села Князе-Григорівка 

Великолепетиського району Херсонської області  

9. Журавльова Є. Неоназви херсонського геопростору в 

контексті законів про декомунізацію 

10. Летка Д. Мовна ситуація села Новомиколаївка 

Скадовського району Херсонської області 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Пріоритетні напрями філологічних досліджень» (16 

листопада 2017 р., м. Херсон) 

1. Шевчук А. Лінгвостилістичні особливості блогу 

професора Пономарева 

2. Макогон А. Субстандартні одиниці в Інтернет-

спілкуванні (на матеріалі соціальної мережі Facebook) 

3. Журавльова Є. Перейменування херсонських вулиць як 

результат дії законів про декомунізацію  

4. Романчишина Л. Ставлення херсонських студентів до 

мовної політики держави  

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та 

молодих учених «Антропоцентрична скерованість сучасної 

наукової лінгвістичної парадигми» (12 квітня 2018 р., 

м. Миколаїв) 

1. Романчишина Л. Престиж як внутрішній аргумент при 

виборі мови студентами. 

2. Макогон А. Сленгізми в коментарях соціальної мережі 

Інстаграм  

3. Журавльова Є. Херсонський геопростір через призму 

законів про декомунізацію. 

4. Шевчук А. Мова коментарів до статей про мовну 

політику в Інтернет-виданнях Херсона  

5. Пилипчук О. Мовна ситуація у Новотроїцькому районі 

Херсонської області.  

Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні 

проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (25 квітня, 2018 р., 

м. Умань):  

1. Романчишина Л. Оцінки мовної ситуації студентами 

вишів Херсона. 

2. Журавльова Є. Херсонський геопростір у контексті 

національної мовної політики. 

3. Малєнкова Д. Вибір мови в особистісному спілкуванні 

херсонської молоді в Інтернет-мережі. 



4. Макогон А. Субстандартна лексика в акаунті «Топ-

Херсон» соціальної мережі Інстаграм. 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Українська мова в контексті слов’янознавства та 

компаративістики» (17 травня, 2018 р., м. Херсон):  

1. Малєнкова Д. Суржикові одиниці в сучасній 

україномовній блогосфері. 

2. Іванченко А. Анормативи в текстах пісень українського 

гурту «ТІК». 

3. Журавльова Є. Геоніми Херсона: семантичний аналіз. 

4. Зельманова Н. Семантичні процеси в термінології 

кримінально-процесуального права.  

 

11 публікацій студентів (в електронних збірниках): 

Під керівництвом підготовлено до друку статтю в альманасі 

«Магістерські студії»:  

Романчишина Л. Престиж мови як головний рушій зміни 

мовної ситуації в Україні   

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Пріоритетні напрями філологічних досліджень» (16 

листопада 2017 р., м. Херсон) 

1. Журавльова Є. Перейменування херсонських вулиць як 

результат дії законів про декомунізацію  

2. Романчишина Л. Ставлення херсонських студентів до 

мовної політики держави  

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних 

студій третього тисячоліття у студентських дослідженнях» 

(30 березня 2018 р., м. Херсон) 

1. Романчишина Л. Мовні оцінки студентства: 

порівняльний аналіз  

2. Зубова А. Мова телевізійних каналів Херсона 

3. Авакімян А. Мовне питання у вірменській національній 

меншині Херсона  

4. Пилипчук О. Мовна ситуація селища Новомиколаївка 

Новотроїцького району Херсонської області 

5. Семеняк А. Депутати Херсонщини: мова, оцінка, мовна 

політика 

6. Малєнкова Д. Мова акаунта «Топ-Херсон» у соціальній 

мережі Інстаграм 

7. Прошурова А. Мовна ситуація села Князе-Григорівка 

Великолепетиського району Херсонської області  

8. Журавльова Є. Неоназви херсонського геопростору в 

контексті законів про декомунізацію 

 

Участь у конкурсах:  

Студентка ІV курсу Журавльова Є. (тема роботи – 

«Перейменування вулиць м. Херсона як процес дії законів про 

декомунізацію») взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики. 

За підсумками конкурсу, що відбувся на базі Львівського 

національного університету імені Івана Франка 19-20 квітня 



2018 р., отримано сертифікат «За актуальність теми 

дослідження».  

У ХVІІІ Міжнародному конкурсі знавців української 

мови ім. П. Яцика взяла участь студентка ІV курсу             

Журавльова Є., яка посіла І місце у ІІ (обласному) етапі цього 

конкурсу.  

 

 

 

 

Керівник наукового об`єднання      доц. С.А.Мартос      


