ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
У 2017 році співробітники Інституту української мови НАН України
працювали над 12 плановими науковими відомчими темами (одна з тем
розпочалася у липні), у яких було передбачено вивчення історичних змін,
просторових та стильових відмінностей граматичної будови, словникового
складу української мови та її функціонування в усіх сферах суспільного життя.
Завершена робота над однією фундаментальною темою “Сучасна
лінгвостилістика в інтегративній науковій парадигмі” (початок І кв. 2013 –
завершення IV кв. 2017 рр.).
Внаслідок виконання зазначеної відомчої теми в Інституті:
а) обґрунтувано інтегративний зміст лінгвостилістичних категорій;
виокремлено базові концепти української літературної мови кінця XVIII –
початку XXI ст.; простежено історію розвитку публіцистичного стилю
впродовж ХХ століття;
б) запропоновано сучасний погляд на місію Т. Шевченка в утвердженні
нової української літературної мови; здійснено спостереження над
динамічними процесами в лексико-семантичній системі української мови,
зумовленими позамовними і внутрішньомовними чинниками; простежено
тенденції оновлення загальномовного словника, активізацію певних
тематичних груп лексики у різних функціональних стилях, історію кодифікації
граматичної норми в публіцистичному стилі української літературної мови
впродовж ХХ ст.;
в) виявлено тенденції формування мовно-естетичних знаків культури у
художньому стилі української літературної мови;
г) визначено специфіку моделювання лексико-семантичних полів у
художньому, науковому, сакральному (релігійному) дискурсах;
ґ) досліджено реалізацію теоретично обґрунтованих і зафіксованих у
граматиках і словниках фактів літературної норми у сучасному мовному узусі.
Результати таких досліджень дають змогу ієрархізувати сучасний
поняттєвий лінгвостилістичний апарат, обґрунтувати тенденції розвитку
літературної мови. Запропоновано аналітичний матеріал для оцінки сучасного
функціонування літературної мови, її рівневої структури і когнітивних
механізмів.
Матеріали науково-дослідної роботи дають змогу поглибити й розвинути
теорію лінгвостилістики, історії літературної мови, окреслити культуромовні
проблеми в нових соціально-культурних умовах функціонування української
мови. Практичне значення цього дослідження полягає в підготовці нових
рекомендацій із культури української мови, розрахованих на реципієнтів
різного загальноосвітнього рівня.
Інститут у звітному році організував і провів Міжнародну наукову
конференцію “Українська термінологія і сучасність” (м. Київ), Круглий стіл
“Культурі слова” і час: до 50-річчя видання” (м. Київ), засідання Міжнародного
наукового семінару “Мови Європи в стані оновлення” в межах міжнародного
наукового проекту “Лексичні, словотвірні та фразеологічні інновації в

слов’янських мовах” (м. Київ), Наукову конференцію “Теорія і практика
української та слов’янської лексикографії: традиції і сьогодення”. До 90-річчя
Галини Макарівни Гнатюк (м. Київ), Пленум Наукової ради “Українська мова”
“Шляхи актуалізації та інтенсифікації лінгвістичних досліджень” (м. Київ).
У звітному році Інститут української мови НАН України також виступив
співорганізатором XVII Міжнародної ономастичної конференції “Актуальні
проблеми української та інословʼянської ономастики” (м. Тернопіль).
Працівники Інституту взяли участь у роботі таких найважливіших
міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій: Міжнародній науковій
конференції “Бі- і мультилінгвізм: між інтенсифікацією і розв’язанням мовного
конфлікту. Етнолінгвістичні конфлікти, мовна політика і контактні ситуації в
Україні та Росії” (Ґіссен; Німеччина), Міжнародній науковій конференції
“Славістика
у
цифровому
просторі”
(м. Варшава;
Польща),
XVII Міжнародному науковому семінарі “Російські письменники і діячі
культури родом з України” (м. Санкт-Петербург; РФ), XVII Міжнародній
науковій конференції Комісії зі словʼянського словотворення при
Міжнародному комітеті славістів (м. Грац; Австрія), Засіданні Міжнародної
комісії Загальнослов’янського лінгвістичного атласу при Міжнародному
комітеті славістів (м. Братислава; Словаччина), ХХІ Круглому столі з
діалектології “Семантичні аспекти дослідження словʼянських діалектів”
(онлайн-доповідь) (м. Москва; РФ), Міжнародній науковій конференції
“Скарына і наш час” (м. Гомель; Білорусь), Міжнародній науково-практичній
конференції “Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та
освітян Польщі і України” (м. Люблін; Польща), Міжнародній науковій
Інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і
світ” (м. Мюнхен; Німеччина), ХІІІ Міжнародній науковій конференції
“Сучасні проблеми лексикографії” (м. Мінськ; Білорусь), ІІІ Міжнародній
науковій конференції “Людина. Компʼютер. Комунікація” (м. Львів),
Міжнародній науково-теоретичній конференції “Граматичні читання-ІХ”
(м. Вінниця), ІІ Міжнародній науковій конференції “Слов’янські студії”
(м. Миколаїв), Міжнародній науковій конференції “Тимченківські читання 5.
Книжки про слова. Історична та діалектна лексикографія. Актуальні проблеми
діалектології” (м. Львів), Міжнародній науковій конференції “Теорія і практика
викладання української мови як іноземної” (м. Львів), VІІ Міжнародній
науковій конференції “Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі”
(м. Кам’янець-Подільський), Міжнародній науковій школі-семінарі “Бази даних
і системи для потреб сучасного мовознавства” (м. Київ), ХXVІ Міжнародній
науковій конференції “Мова і культура” імені проф. Сергія Бураго (м. Київ),
XVII Міжнародній ономастичній конференції “Актуальні проблеми української
та інословʼянської ономастики” (м. Тернопіль), ІІІ Міжнародній науковій
конференції “Мова: класичне – модерне – постмодерне” (м. Київ), Міжнародній
науковій конференції “Українська термінологія і сучасність” (м. Київ),
VI Міжнародній
науково-практичній
конференції
“Рідне
слово
в
етнокультурному вимірі” (м. Дрогобич), Міжнародній науково-практичній
конференції “Українська мова у парадигмі світової лінгвістики” (м. Одеса),

ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми зіставної
семантики” (м. Київ), Міжнародній науковій конференції “Міжмовна
комунікація” (м. Київ), І Міжнародній конференції “Людина і право в мові
ЗМІ” (м. Одеса), Міжнародній науково-практичній конференції “Українська
ментальність: мовно-літературний, правовий, психолого-педагогічні виміри”
(м. Біла Церква), Міжнародній науковій конференції “Слов’янознавство і нові
парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень” (м. Київ), Міжнародній
науково-практичній конференції “Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та
перспективи” (м. Херсон), Міжнародній науковій конференції “Граматичні
студії” (м. Вінниця), Міжнародній науковій конференції “Мови та літератури в
глобальному та локальному медіапросторі” (м. Київ), Міжнародній науковій
конференції “Рецепція мовознавчої спадщини Ю.О. Жлуктенка” (м. Київ),
Міжнародній науковій конференції “Мовне законодавство і мовна політика:
Україна, Європа, світ” (м. Київ), ХХІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції “Мова. Суспільство. Журналістика” (м. Київ), IV Міжнародній
науковій конференції “Світ мови – світ у мові” (м. Київ), V Міжнародній
науковій конференції “Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні
та граматичні параметри” (м. Кривий Ріг), ХІІІ Всеукраїнській науковопрактичній конференції “Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми,
перспективи”, присвяченій Дню української писемності та мови (м. Київ),
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної
граматики” (м. Черкаси), Всеукраїнській науково-практичній конференції
“Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах
України” (м. Ізмаїл), Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною
участю “Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу” (м. Дрогобич),
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Від Словника Бориса
Грінченка до сучасних лексикографічних систем” (м. Київ), Всеукраїнській
науковій конференції “Іван Ковалик та українське мовознавство: історія,
школи, проблеми”, присвяченій 110-ій річниці від дня народження проф.
І.І. Ковалика (м. Львів), ХХVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
“Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні” (м. Київ), Всеукраїнській
науково-практичній конференції “Михайло Стельмах у новітніх парадигмах
наукового знання” (м. Вінниця), Науково-практичній конференції “Українська
мовна стійкість / гнучкість? Роль Західної України” (м. Львів), Науковій
конференції “Людина і право в мові сучасних ЗМІ” (м. Одеса), Науковій
конференції “Теорія і практика української та слов’янської лексикографії:
традиції і сьогодення”. До 90-річчя Галини Макарівни Гнатюк (м. Київ),
V Науково-практичній конференції з міжнародною участю “Духовно-історичні
засади розвитку української нації” (м. Хмельницький), Науковій конференції
Тимченківські читання 5 “Книжки про слова. Історична та діалектна
лексикографія” (м. Львів), Круглому столі “Мова і суспільство” у межах
ІІІ Міжнародної наукової конференції “Мова: класичне – модерне –
постмодерне” (м. Київ), Круглому столі “Сертифікація української мови як
іноземної. Обговорення проекту “Стандартів” (м. Київ), Круглому століпрезентації книжки “Територія мови Тараса Шевченка” (м. Київ), Круглому

столі “Культурі слова” і час: до 50-річчя видання” (м. Київ), Міжкафедральному
круглому столі “Проблеми термінології: сучасний аспект” (м. Київ),
XVII Міжнародних славістичних читаннях, присвʼячених памʼяті акад.
Л.А. Булаховського (м. Київ), Всеукраїнських Грищенківських читаннях
(м. Ніжин), Всеукраїнських наукових діалектологічних читаннях пам’яті
професора Миколи Никончука (м. Житомир), Інтернет-конференції “Вербальні
коди української мови” (м. Кам’янець-Подільський), VІІ Міжвузівському
науково-практичному семінарі “Тенденції та перспективи формування
професійної лексики” (м. Ірпінь), Міжнародному науковому семінарі “Мови
Європи в стані оновлення” (м. Київ), семінарі “Олаф Брок і Україна” (м. Київ),
засіданні установчих зборів Всеукраїнської громадської організації
“Товариство шанувальників і захисників українських говорів” (м. Ужгород),
розширеному засіданні пленуму Наукової координаційної ради “Закономірності
розвитку мов і практика мовної діяльності” (м. Хмельницький), Пленумі
Наукової ради “Українська мова” “Шляхи актуалізації та інтенсифікації
лінгвістичних досліджень” (м. Київ), засіданнях Вченої ради Інституту
української мови НАН України (м. Київ), засіданнях Ради молодих учених
Інституту української мови НАН України (м. Київ) та ін.
Упродовж року працювала Наукова рада “Українська мова”, Українська
ономастична комісія, Комітет наукової термінології та Рада молодих учених
Інституту.
Теоретичні напрацювання в галузі українського мовознавства науковці
Інституту активно пропагували через щотижневу радіопрограму “Слово”,
газетні публікації, у виступах передач на радіо, телебачення тощо.
У 2017 році вийшли друком такі праці:
У галузі Філологічні науки. Мовознавство опубліковані монографії:
1. Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К.: Б. м., 2017. –
Ч.IV. – 488 с. (серія “Бібліотека української ономастики”).
2. Масенко Л.Т. Мова радянського тоталітаризму. – К.: ТОВ “Видавництво
“Кліо”, 2017. – 240 с.
3. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Клименко Н.Ф., Критська В.І.,
Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Вплив суспільних змін на розвиток української
мови / Відп. ред. ЄА. Карпіловська. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
– 444 с. (серія “Студії з українського мовознавства”).
4. Кислюк Л.П. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та
тенденції розвитку: Монографія / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. – К.:
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 424 с. (серія “Студії з українського
мовознавства”).
5. Сюта Г.М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття /
Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – 410 с. (серія
“Студії з українського мовознавства”).
6. Клименко Н.Ф. Українська біологічна термінологія кінця ХХ – початку
ХХІ століть: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 212 с.
(серія “Студії з українського мовознавства”).

7. Гриценко П.Ю. Мова у просторі: від картографування до ареалогії. – К.:
Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – 328 с.
8. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія /
Автори: І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Загнітко, С.О. Соколова; за
ред. К.Г. Городенської. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 752 с.
(серія “Студії з українського мовознавства”).
9. Халіновська Л.А. Українська авіаційна термінологія: формування і
функціонування: Монографія / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К.: Вид-во ТОВ
“КММ”, 2017. – 192 с. (серія “Студії з українського мовознавства”).
10. Єрмоленко С.Я. Українська мова в науковому світогляді Михайла
Грушевського. – Х.: Вид-во “Монограф”, 2017. – 47 с.
11. Клименко Н.Ф. Як народжується слово. – 2-е вид., доповн., переробл. –
К.: Академперіодика, 2017. – 252 с.
12. Коца Р.О. Формування префіксальної та конфіксальної систем
прикметника в українській мові (XI–XX ст.). – К.: Наук. думка, 2017. – 278 с.
13. Фаріон І. Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя):
Монографія / Наук. ред. В.В. Німчук. – Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2017. – 216 с.
14. Вербич С.О. Гідронімія басейну Дністра. – Луцьк: Терен, 2017. – 544 с.
(серія “Бібліотека української ономастики”).
памʼятки української мови:
1. Акти Полтавського полкового суду 1668–1740 рр.: Збірник актових
документів / Підгот. до вид. І.П. Чепіга, У.М. Штанденко. – К.: Наук. думка,
2017. – 518 с. (серія “Пам’ятки української мови”).
2. Бучацьке Євангеліє ХІІ–ХІІІ ст. / Відп. ред. В.В. Німчук; підгот. до
видання Ю.В. Осінчук. – Житомир: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. –
355 с. (серія “Пам’ятки української мови ХІІ–ХІІІ ст. Канонічна конфесійна
література”).
3. Акти Полтавського полкового суду 1683–1750 рр. / Підгот. до друку,
транслітерування, наукове коментування, довідковий апарат Л.А. Москаленко;
відп. ред. В.В. Німчук. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – 580 с. (серія
“Пам’ятки української мови”).
словники:
1. Іваненко О.В. Назви поселень Сумщини: історико-етимологічний
словник / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – 368 с.
(серія “Бібліотека української ономастики”).
2. М.А. Грицак. Матеріали до Словника українських говірок Закарпатської
області / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – Вип. 1:
А–Б.
3. Словник української мови. 2-е вид. / Укл.: В.М. Білоноженко,
А.А. Бурячок, В.О. Винник, Г.М. Гнатюк, І.С. Гнатюк та ін.; Відп. ред.
В.В. Жайворонок. – К.: Видавничий центр “Просвіта”, 2016. – 1320 с.
4. “Російсько-український словник: у 4-х т. / Редактори: В. Ганцов,
Г. Голоскевич, М. Грінченкова. Головний редактор: акад. А. Кримський”
(редакційна рада: Л.О. Богуславська, В.М. Бріцин, Д.С. Бураго, Н.Г. Горголюк,

П.Ю. Гриценко, О.М. Тищенко). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016–
2017. – Репринт з видань 1924, 1927, 1928, 1929, 1932, 1933 рр. (серія
“Словникова спадщина України”).
5. Словник української мови: у 3-х т. / Редактори: С. Єфремов,
А. Ніковський; упор. Б. Грінченко (редакційна рада: Л.О. Богуславська,
В.М. Бріцин, Д.С. Бураго, Р.В. Воронезький, Н.Г. Горголюк, П.Ю. Гриценко). –
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Репринт з видання 1927, 1928 рр.
(серія “Словникова спадщина України”).
6. Словник української мови. ‒ В 11-ти томах (К., 1970‒1980). Додатковий
том (у 2-х книгах) / Колектив авторів; відп. ред.: Л.В. Мовчун, І.С. Гнатюк. – К.:
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
7. Український лексикон кінця ХVIII– початку XXI століття: словникіндекс / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. –
Т. І–ІІІ. – 2080 с.
8. В. Дубровський. Московсько-українська фразеологія (Словник стійких
сполук) / Підготовка до друку, відп. ред. П.Ю. Гриценко. – К.: Вид-во ТОВ
“КММ”, 2017. (серія “Пам’ятки українського мовознавства”).
довідники (покажчики):
1. Публікації співробітників Інституту української мови НАН України
(1991–2015) / Відп. ред. Н.Г. Горголюк. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2017. – 560 с.
2. Світлана Яківна Єрмоленко. Біобібліографія до 80-річчя /
(Біобібліографія вчених України) / Автор вступ. ст., упоряд. бібліогр.
С.П. Бибик. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 152 с.
аудіокнига:
1. “Живе слово”. Монологи й діалоги про українську мову (історія та
сучасність): Аудіокнига на 4-х дисках. – К.: Росток рекорда, 2017. – 205 хв.
збірники наукових праць:
1. Діалекти в синхронії та діахронії. Кн. 3. Трансформація діалектного
континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедії /
Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – 150 с.
2. Студії з ономастики та етимології. 2015–2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко.
– К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – 291 с. (серія “Бібліотека української
ономастики”).
3. Студії з діалектології. Матеріали і дослідження. Вип. 1 / Відп. ред.
П.Ю. Гриценко. – К.: КММ, 2017.
4. Мова і міжкультурна комунікація: Зб. наук. праць / Гол. ред.
Н.М. Бобух. – Полтава: Пует, 2017. – Вип. І. – 272 с.
5. Українська мова на осі часу. Збірник наукових праць на пошану членакореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука / Упор.
Г.В. Воронич. Н.В. Пуряєва; відп. ред. П.Ю. Гриценка. – К.: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2017. – 556 с. (серія “Не все сплива рікою часу”).
6. Українська лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання: Зб. наук.
праць / Відп. ред. К.Г. Городенська. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – 194 с.
(серія “Студії з українського мовознавства”).

7. Термінологічний вісник: Зб. наук. праць / Відп. ред. Л.В. Туровська. –
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 4. – 320 с.
8. Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць / Відп. ред. І.С. Гнатюк. –
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 25. – 88 с.
9. Культура слова / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 86. – 302 с.
10. Культура слова / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 87. – 268 с.
З Методики викладання опубліковані підручники:
1. Мовчун Л. Цікава розмова про мову. Чого тобі не розповіли на уроці. –
Тернопіль: Видавництво “Навчальна книга-Богдан”, 2017. – 312 с.
2. Тищенко О.М. Українська мова: Правопис у таблицях, тестові завдання.
Готуймося до ДПА і ЗНО 2018. – К.: Книголов, 2017. – 180 с. (у співавт. з
О.М. Авраменком).
3. Данилевська О.М. Українська мова: підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: УОВЦ “Оріон”, 2017. – 306 с.
Видано 4 числа журналу “Українська мова”, загальним обсягом 58,87 ум.
друк. арк. (682 стор.), в яких опубліковано 44 наукових досліджень, з яких 32
належить співробітникам Інституту української мови НАН України. Також
вийшло друком 35 “Мовних мозаїк”, 3 наукових хронік, підготовлених
співробітниками Інституту, 10 рецензій (6 – підготовлені співробітниками
Інституту).
Із 81 авторів і співавторів публікацій в журналі “Українська мова” за 2017
рік 54 – автори з Інституту української мови НАН України.
Усього за звітний період працівники Інституту української мови НАН
України опублікували:
індивідуальних / колективних монографій – 14;
збірників наук. праць – 10;
довідників / покажчиків: 2;
підручників – 3;
словників – 8;
аудіокниг – 1;
памʼяток укр. мови: 3;
статей у вітчизняних виданнях – 332;
статей у зарубіжних виданнях – 23;
тез у вітчизняних виданнях – 12;
тез у зарубіжних виданнях – 5.

НАУКОВІ КАДРИ
На 19 грудня 2017 року в штаті Інституту працює 73 особи, серед яких: 62
наукових працівників (2 члени-кореспонденти НАН України, 11 докторів і 42
кандидатів філологічних наук) та 12 науково-допомíжни́х, технічних
працівників, співробітників бібліотеки та бухгалтерії.
Середній вік наукових працівників становить 46 років, докторів наук – 61
років, кандидатів наук – 45 років.
У 2017 році відбулося 18 засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01
Інституту української мови НАН України, на яких захищено 15 дисертаційних
робіт: 6 – докторських, 9 – кандидатських.
З-поміж співробітників Інституту цього року захистили:
- докторську дисертацію Вербич Святослав Олексійович – 1971 р. н.;
спеціальність 10.02.01 – українська мова; “Гідронімія Наддністрянщини: склад,
будова, особливості становлення”;
- кандидатську дисертацію Колєснік Людмила Ярославівна – 1986 р. н.;
спеціальність 10.02.01 – українська мова; “Номінація людини в покутськобуковинських говірках: генеза та просторове варіювання” (стаціонар; наук.
керівник – П.Ю. Гриценко);
- кандидатську дисертацію Сивокозова Тетяна Василівна – 1982 р. н.;
спеціальність 10.02.01 – українська мова; “Структурно-семантична
диференціація прийменниково-субстантивних комплексів локативного й
темпорального значень у пам’ятках української мови XVII–XVIII ст. зі
Східного
Полісся”
(стаціонар;
наук.
керівник
–
Г.В. Воронич;
Л.А. Москаленко);
- кандидатську дисертацію Холодьон Олена Миколаївна – 1987 р. н.;
спеціальність 10.02.01 – українська мова; “Семантична варіативність дієслівної
лексики східнополіського діалекту” (стаціонар; наук. керівник –
П.Ю. Гриценко);
- кандидатську дисертацію Чернобров Юлія Анатоліївна – 1985 р. н.;
спеціальність 10.02.01 – українська мова; “Формування синтаксичної
термінології в українському мовознавстві ХІХ – І пол. ХХ ст.” (стаціонар; наук.
керівник – І.А. Казімірова).
Серед аспірантів Інституту захистили кандидатські дисертації:
1. Устенко Людмила Федорівна – 1973 р. н.; спеціальність 10.02.01 –
українська мова; “Фразеологічна підсистема ідіостилю Пантелеймона Куліша в
контексті формування нової української літературної мови” (заочна; наук.
керівник – Т.В. Цимбалюк-Скопненко);
2. Поздрань Юлія Вʼячеславівна – 1987 р. н.; спеціальність 10.02.01 –
українська
мова;
“«Російсько-український
словник»
за
редакцією
А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті”
(заочна; наук. керівник – О.М. Тищенко);

3. Колєснік Людмила Ярославівна – 1986 р. н.; спеціальність 10.02.01 –
українська мова; “Номінація людини в покутсько-буковинських говірках:
генеза та просторове варіювання” (стаціонар; наук. керівник – П.Ю. Гриценко);
4. Холодьон Олена Миколаївна – 1987 р. н.; спеціальність 10.02.01 –
українська
мова;
“Семантична
варіативність
дієслівної
лексики
східнополіського діалекту” (стаціонар; наук. керівник – П.Ю. Гриценко);
5. Сивокозова Тетяна Василівна – 1982 р. н.; спеціальність 10.02.01 –
українська мова; “Структурно-семантична диференціація прийменниковосубстантивних комплексів локативного й темпорального значень у пам’ятках
української мови XVII–XVIII ст. зі Східного Полісся” (стаціонар; наук.
керівник – Г.В. Воронич; Л.А. Москаленко);
6. Ковтунець Оксана Степанівна – 1980 р. н.; спеціальність 10.02.01 –
українська мова; “Актуалізація лексики сучасної української літературної мови
кінця ХХ – початку ХХІ століття” (заочна; наук. керівник – І.С. Гнатюк);
7. Чернобров Юлія Анатоліївна – 1985 р. н.; спеціальність 10.02.01 –
українська мова; “Формування синтаксичної термінології в українському
мовознавстві ХІХ – І пол. ХХ ст.” (стаціонар; наук. керівник – І.А. Казімірова).
Загальна чисельність молодих наукових працівників (віком до 35 років) –
17, із них 9 – кандидати філологічних наук.
Аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва закінчили 3 особи;
з них: Пустовіт І.В. розподілено до відділу діалектології; І.М. Цар та
В.Л. Шелудько розподілено до відділу стилістики, культури мови та
соціолінгвістики.
Термін докторантури у звітному 2017-му році закінчився в Кобиринки
Галини Степанівни (науковий консультант – П.Ю. Гриценко).
У 2017 році Інститут української мови НАН України не робив державного
замовлення на зарахування до докторантури.
Зараховано до стаціонарної аспірантури за державним замовленням 2-і
особи (з них одна вже відрахована).
Стипендію Президента України для молодих учених одержує Р.О. Коца (з
травня 2016 р.), стипендію НАН України – О.А. Дюндик (з травня 2016 р.) та
О.М. Холодьон (з жовтня 2016 р.).
У віці до 33 років прийнято на роботу 4 особи.
За контрактом у штаті Інституту працювала 1 особа.
За сумісництвом працювало 5 осіб.

